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Yer yüzündeki bütün ülkeler çeşitli problemlerle iç içe yaşıyor. Bu ülkeler ister fakir,
ister zengin olsun farketmiyor. Her ülkenin
problemi bir diğerinden farklı. Fakir ülkeler
açlık, yokluk, düzensizlik, cehaletle boğuşurken, zengin ülkeler çevre, uyuşturucu,
alkol, AIDS gibi olumsuzluklarla mücadele
ediyor. Esasen, derdi, davası olmayan bir
ülke düşünmek de mümkün değildir. Burada önemli olan şey bu hastalıkları teşhis
edebilmek ve onların tedavi çarelerini aramaya koyulmaktır. Bu anlamda ülkelerde
çeşitli hizmet alanları ortaya çıkmaktadır.
Bu alanlarda ya fertler ya devlet yahutta gönüllü kuruluşlar görev yapmaktadır. Bunlar,
sözünü ettiğimiz meseleleri çözmek için
veya bu çözüme az da olsa bir katkıda bulunmak için bir gayret gösterirler. Bu gayret
memlekete, millete ve onun meselelerine
sahip çıkmakla başlar. Burada önemli olan
millet bünyesinde bu şu'urun yaşamasıdır.
Bir şeyler olmak veya olmamak için değil,
bir şeyler yapabilmek için yola çıkıldığı
zaman olumlu sonuçlar elde ediliyor.
Gönüllü bir kuruluş olan Türkiye Diyanet Vakfı'nın bu kadar süratle büyeyeceğini ve güçleneceğini tahmin etmek
mümkün değildi. 1O. Genel Kurul münasebetiyle ortaya konan faaliyet ve hesab
raporları bu Vakfın nerelere, nasıl geldiğini,
neler yaptığını, hizmetinin nerelere ulaş
tığını sergileyen belgelerdir. Bu güzel sonuç
hepimiz için gurur vericidir.

Osmanlı imparatorluğu yıkıldı. Fakat bu
milletin çocukları reddi miras şöyle dursun
onunla daima övündüler. Günümüzde,
tıpkı Osmanlı gibi Türk Milleti de dokuz
cephede savaşıyor. lrak' ta, Kıbrıs'ta, Bosna
ve Hersek'te-Balkanlar'da Kırım'da, Azerbaycan-Türkistan'da, Moğolistan'da aç kalanların, ezilenlerin, evsiz barksız kalanların, ırzı namusu payıma! olanların,
dinine tasallut edilenlerin imdadına yetişmek için çırpınıyor. Diğer taraftan yurt
içindeki problemlerimiz az değildir. iş
sizliğin, gelir dağılımındaki çarpıklığı·n meydana getirdiği sorunlar çözüm bekliyor. Eği
tim ve sağlık alanındaki aksaklıklar ve
ihtiyaçlar hepimizi düşündürüyor. Bunları
söylerken kastımız tenkit değil, bunlar karşısındaki sorumluluğumuzun boyutunu anlatmağa çalışmaktır. Fert olarak devlet olarak, gönüllü kuruluşlar olarak gayretlerimizi
artırmak, kaynaklarımızı çoğaltarak bir kuruşunu heba etmeden yerine harcamaktır.
Küçük bir örnek: Süleyman Morçiçek, 17
yaşında kimsesiz bir genç, üç yıl önce iki
gözü birden kapanmış, Vakfımızın yardımları ile sağ tarafına göz nakli yapılmış,
çok iyi sonuç alınmış, şimdi diğer göze
nakil için sıraya girmiş, bu gencin diğer gözünün de ışığa kavuşması için yardım yapmak Vakfımız için onurlu bir görev. Bunun
gibi peş peşe gelen ihtiyaçlar...

~ÜS7Ü1t,
~ ~eııett ~

TÜRKİYE DİYANET VAKFI

2

liOCATEPE CAMİİ'Nİ
İBADETE AÇAN

·s. CIJMIIIJRBAŞiiANI
SATIN TIJRGur ÖZAL'I
SON YOLCULUGUNA
liOCATEPE'DEN UGIJRIADili
Cumhuriyet döneminde yaen büyük cami olan Kocatepe Camiinin yapımına
1967 yılında başlanarak 1987
yılında tamamlandı. Kocatepe
Camii, 28 Ağustos 1987 tarihinde düzenlenen bir törenle
dönemin Başbakanı Sayın Turgut Özal tarafından ibadete
açıldı.
Türk halkının beğenisini kazanan Caminin açı
lış töreninde duygularını dile
getiren Sayın Turgut Özal şun
ları söyledi; "Bu güzel eseri açmaktan duyduğum gurur diğer
eserleri açmaktan daha faz..
pılan

ladır."
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Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz tarafından kıldırılan cenaze namazına
onbinlerce vatandaşımız katıldı.

"Bu güzel eser Türkiye
Cumhuriyeti
devlinde
yapılmıştır. İstanbul'da Sult.anahmet, Ankara'da Kocatepe
Camii iman edenlerin göğe
kalkmış
şehadet
parmaklarıdır" .

17 Nisan 1993 tarihinde gekalp krizi sonucu vefat
eden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın naaşı, açılışını yaptığı Kocatepe Camii'nde kı
lınan namazdan sonra onbinlerce müslümanın tekbirleri
arasında son yolculuğuna uğur
çirdiği

landı.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın naaşı tekbir sesleri arasında son yolculuğuna
Kocatepeden uğurlandı.

Cenab-ı Allah'tan merhuma
rahmet niyaz ediyor, kederli
ailesine başsağlığı diliyoruz.
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Diyanet İşleri Başkanı
ve
Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı
Mehmet Nuri Yılmaz

''Türkiye Diyanet Vakfının
hizmetlerini daha ileri
götüreceğiz" dedi.
Yazısı

9. sayfada

VAKFIMIZIN
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YAPILDI

MüteveJii Heyeti soldan sağa : Sakarya Müftüsü İsmet Selim, KOMAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Şallı, Diyan~f İşleri Başkan
Yardımcısı Halit Güler, Diyanet işleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, Emekli Diyanet işleri Başkan Yardımcısı Yakup Ustün, Diyanet
işleri Başkanlığı Personeli Mustafa Bayr aktar. Türkiye Diyanet Vakfı Hukuk Müşaviri Ethem Alimoğlu.
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Vakfımızın Mütevelli Heyet Başkanlığına, Diyanet 4Ieri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz seçildi.
28 Mart 1993 Pazar günü Türkiye Diyanet Vakfı'nın 10.

Kurul üyeliklerine teklif edileceklerin bulunduğunu, bu durumda gündemin 3. maddesinden sonra 4. madde olarak bu konunun görüşülmesini oya sundu. Yapılan oylamada teklif itseçildi.
tifakla kabul edilerek diğer maddeler buna göre sıralandı.
Türkiye Diyanet Vakfı 10. Genel Kurulu, 28 Mart 1993
Divan Başkanı Mehmet Kervancı'nın daveti üzerine Faaliyet
Pazar günü saat 10.00'da Türkiye Diyanet - - - - - - - - - - - - Raporunu Genel Kurula sunmak üzere Mü~~~'. Kocatepe Konferans Salonu'nda topTürkiye Diyanet Vakfı tevelli Heyet Üyesi Hayrettin Şallı söz aldı.
Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantıda Diyanet lşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz Mütevelli Heyeti Başkanı

Toplantı nisabının olduğunu belirterek arh k

•• k o·ıyanet VıalefI
Tur

"Muhterem Başkanım ve Muhterem
Genel Kurul Üyelerimiz;

toplantıyı açan Mütevelli Heyeti Başkanı etkinlig-inin ve saygınlıg- ıİrfan Yücel, Vakıf Senedi'nin 16. maddesine
Türkiye Diyanet Vakfı artık Türk Digöre toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, nın sahibi olmuştur.
yaııet Vakfı etkinliğinin ve saygınlığının
bir başkan yardımcısı ve iki katipten oluşan
sahibi olmuştur.
divanın seçilmesini istedi. Genel Kurul üyeGörevde bulunduğumuz son iki yıl içerisinde dünyada,
!erinin verdiği önergenin ittifakla kab0lii üzerine Mehmet Kerözellikle de tam ortasında bulunduğumuz bir kuşak üzerinde
vancı Divan Başkanlığına, Fikri Gültekin Başkan Yarköklü, hızlı ve etkili değişmeler yaşanmıştır. Doğu blokunun
dımcılığına, Mehmet Doğru ile Osman Akdemir katipliklere
dağılması, Sovyetler Birliği'nin çöküşü ve buna bağlı olarak
seçildi.
elli yıla yakın bir zamandır süregelen soğuk savaş döneminin
Divanın yerini almasından. sonra Başkan Mehmet Kersona ermesi, hiç şüphesiz yalnızca uluslararası siyasetin kovancı, Divan adına Genel Kurul üyelerine teşekkür ederek 10.
nusu olacak kadar basit bir hadise değildir. Tarihin bu döOlağan Gen~! Kurulu, genel temayül ve Vakfın mevzuatı içinde yürütmeye gayret edeceklerini söyleyerek gündem madnemini yaşamış insanların, bu arada bizlerin, dünya görüşleri,
delerini üyelerin bilgisine sundu. Gündemle ilgili teklif olup
hayat karşısındaki tavır ve tercihleri, hatta sosyal refleksleri
olmadığını belirten Divan Başkanı Mehmet Kervancı, Müüzerinde, sözünü ettiğimiz bu soğuk savaş riizganrun ne kadar
tevelli Heyetince Vakıf Senedinin 10/L maddesine göre Genel
müessir olduğu malOmunuzdur.
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Fert ve toplum hayatını neredeyse bütilnüyle kucaklayan,
ona renk ve şekil veren bu vakıanın artık ortadan kalkmış bulunması, dünyanın alışageldiğimiz denge ve dizaynının gerekçesini de ortadan kaldırdığından; günümüzü ve geleceği yeniden yorumlamak, alışılmış davranış biçimlerini ve sosyal
değer yargılarını sorgulamak, yeni problemler ve yeni imkanların ışığı altında istikb§li yeniden kurmak ve artık bir
m§n§sı kalmamış fikri ye sosyal ağırlıklardan kurtulmak ihtiyacı doğmuştur.

Değerli Üyeler,
Dünyanın siyası, iktisadi' ve kültürel yönden entegrasyonunu öngören ve hiç şüphesiz hakim kültürler lehine
bir takım neticeler doğuracak olan bu yeni oluşum içerisinde;
tıpkı ileri illkeler gibi, bizim de dint-rnilli' kültürümüzü evrensel alanlara taşımak, eğer bir müşterek dünya kültürü ohı
şacaksa orada Türk-İsl§m varlığının en geniş m§nada temsilini
sağlamak mecburiyetimiz vardır. Aksi halde ülkemizin ve insanımızın, baskın kültürlerin yıkıcı ve bozucu etkilerine daha
fazla maruz kalması, daha açık hale gelmesi kaçınılmazdır. Bu
noktada, bütün kültür kuruluşları yanında, diru-rniill kültürümüzün geliştirilmesi, korunması ve dünyaya tanıtımı yönünde öncü bir görev ifa eden Vakfımızın da, milli kültür politikalarımızın stratejilerine uygun vaziyet alması, şimdiye
kadar ki etkinliklerini daha da artırması, bu alana ciddi kaynak
ayırması ve mevcut imkanları sonuna kadar değerlendirmesi
gerekmektedir. Bu meyanda ülkemiz, başka hiç bir devlete
nasib olmayacak ölçüde geniş avantajlara sahiptir. Her şeyden
evvel, dünyanın dört bir yanına dağılmış bulunan ve gittikleri
yerlerde milli' topluluklar oluşturan vatandaşlarımızın aynı zamanda bir kültür taşıyıcısı oldukları hatırdan çıkarılmamalıdır.

Bizim de dini-milti kültürümüzü evrensel alanlara taşımak, eğer bir müş
terek dünya kültürü oluşacaksa orada
Türk-i slôm varlığının en geniş mônôda
temsilini sağlamak mecburiyetimiz vardır.
yıl içerisinde, Vakfımızın vizyonundaki asıl dealanda yaşanmıştır. Zamanında atılan adımlar ve
kurulan ilişkiler, Vakfımızı bu yönde bir faaliyetin
öncüsü yapmış, Türkiye Diyanet Vakfı artık, "Türk Diyanet
Vakfı" denilebilecek bir etkinliğin ve saygınlığın sahibi olmuştur. Bu yönde gösterdiği büyük destek nedeniyle halkımıza, konuyu sahiplenişleri ve sergiledikleri basiret nedeniyle
tüm
camiamıza
ve
çalışanlarımıza
huzurunuzda teşekkürü borç biliriz.
Diyanet İşleri BaŞ,kanlığı'nın Türk Cumhuriyetlerine sunacağı din hizmetlerini desteklemek yönündeki çalışmaları yapmak üzere
"Türk Dünyasına Yönelik Hizmetler Mü-

Son bir

GENEL KURULA SEÇİLEN YENİ ÜYELER

1. Cemal SEBÜK
2. Zeki KARAKA YA
3. Osman AKDEMtR
4. lsa SAİM
5. Hasan UYSAL
6. Mahmut SEVGİLi
7. Emrullah AKSARI
8. Ali SERTER
9. Mustafa KARAHAN
10. Mustafa BAYRAKTAR
11. Niyazi GÜNEŞ
12. Mehmet DOGRU
13. Selahattin FETIAHOÖLU
14. Prof.Dr. Mustafa UZUNPOSTALCI
15. Prof.Dr. Hayrettin KARAMAN
16. Prof.Or. Bahaeddin YEDlYILDIZ
17. Doç.Dr. Avni iLHAN
18. Doç.Dr. Hasan KATlPOGLU
19. Doç.Dr. Ali BARDAKOÖLU
20. Şevki ÖZKAN
21. Ahmet YAYLA
22. Abdulkadir HACIISMAİLOÖLU
23. Av.Ethem ALIMOÖLU

Zonguldak Müftüsü
Bursa Müftüsü
Isparta Müftüsü
Aksaray Müftüsü
O.1.B. Başmüfettişi
O.1.B. Müfettişi
D.I.B. Pers. Dair.Başk.
D.I.B. Dış tlş.Müd.
D.İ.B . BlM Müdürü
D.İ.B . Uzmanı

D.I.B. Personeli
Eminönü Müftüsü
Merzifon Müftüsü
Selçuk Ü. 11.Fak.Öğıt .Üyesi
Marmara Ü. 11.Fak.Öğr.Üye.
Hacettepe Ü. Öğrt. Üyesi
9 Eylül O)1.Fak.Ö~r.ür.esi
19 Mayıs U.11.Fak.Oğr.Uye.
Erciyes Ü. tı.Fak.Öğıt.Üyesi
TDV. Genel Müdür Yard.
TDV Mütevelli Hey.Gn.Skr.
TDV. Hayır işleri Müdürü
TDV Baş Hukuk Müşaviri

Vakfımız kuruluş amacına uygun olarak 845 il ve ilçe şu
besi ile birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkez, taşra ve
yurtdışı hizmetlerine yaptığı nakdi ve ayni katkılar yanında

ğişiklik bu
zamanında

dürlüğü", Bağlı Kuruluşlar Koordinatörlüğü

hizmetlerinin daha düzenli yürütülmesini sağ
lamak amacıyla; bu Koordinatörlük bünyesinde "Koordinasyon ve İdare Müdürlüğü"
kurulmuştur.

Vakfımız basılı, sesli ve görüntülü yayınlarının yurtiçi ve yurtdışında dağıtımını
sağlamak

ve bu hizmetleri tek elden yürütmek

amacıyla şirketlerimizin ortak olduğu Diyanet
Vakfı Neşriyat, Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

(DİVANTAŞ) adı ile bir şirketin kuruluşu
gerçekleştirilmiştir.

10.Dönem Mütevelli Heyetimiz soldan so!ja: Hayrettin Şallı, Niyazi Saloğlu, Kemal Güran,
Şükrü Öztürk, Ahmet Uzunoğlu, lsmail Öner, irfan Yücel.
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cami, Kur'fuı kursu, müftülük sitesi, eğitim merkezi ve imamhatip lisesi binaları, din görevlisi lojmanları inşa etmektedir.
Muhtaç vatandaşlarımıza sosyal ve sağlığa yönelik yardımlar
yapmaktadır. Fakir öğrencilere burslar vermekte, ç~itli dallardaki eğitim-öğretim kurumlarına maddi destek sağ
lamaktadır. Aynca, yurtiçi ve yurtdışına yönelik dinı, millı,
sosyal ve kültürel faaliyetlerini sürdürmektedir." dedi.

Bu Vakıf sıradan bir Vakıf değildir.
Türkiye Diyanet Vakfı 'dır. Bu Vakıf yurtiçi ve yurtdışında çok geniş ve çeşitli
alanlarda faaliyetlerde bulunmaktadır.
Yukarıda ana başlıkları belirtilen hizmet kollan

ile ilgili

detaylı bilgi veren Mütevelli Heyeti Üyesi Hayrettin Şallı

"Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yurtiçi
ve yurtdışı her türlü hizmetlerini destekleme yanında, insanlık
sevgisi, hayır duygusu ve Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak,
dolayısıyla toplumun bütün kesimlerine hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

tevelli Heyet Üyelerimizin, Vakfımız hizmetlerini yerine getim'ıek maksadıyla haftada bir veya iki defa toplanmak suretiyle gündemindeki ortalama 30'a yakın konuyu karara
bağladığı, aynca İcra Kurulu vasıtasıyla da 51 toplantı yaparak, her toplantıda iki adet konuyu karara bağlamak suretiyle çözümlediği, 10. Dönem Çalışma Programı ve İcra Planını yapmak suretiyle önceden hizmetin ti1r ve adedini
belirlediği, muhtelif konularda yedi adet talimat hazırlamak
suretiyle işlemleri objektif kurallara bağladığı anlaşılmıştır."
dedi.
Vakfın gelirleri hususuna da değinen Yazırlı, bu gelirlerin
büyük kısmının Diyanet İşleri Başkanlığı personeli vasıtasıyla
elde edildiğini belirterek, Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerinin daha fazla desteklenmesini istedi. Vakfın elinde bulunan otobüslerle ilgili açıklamalarda bulunan Yazırlı, Gintaş
ve Komaş çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.
Faaliyet Raporu hakkında görüşlerini açıklamak üzere
Genel Kurul ve Vakfın Kurucu üyelerinden Yakup Üstün söz
aldı. Üstün;
"Sayın

Hal.kımızın yakın

ilgi ve desteği, şube başkanlarının fedakarane çalışmaları ve din görevlilerinin desteği sayesinde
büyüyüp ,gelişen Vakfımız, kısa sürede Senedindeki amaçlarını büyük çapta gerçekleştirme noktasına gelmiştir. Vakfımızın son yıllarda ülke dışındaki soydaş ve dindaşlarımıza da
hizmetleri ulaşmaya başlamıştır. Bugün artık Türkiye Diyanet
Vakfı, Devletimizin ve halkımızın bir güven ve hizmet kaynağı haline gelmiştir.
Vakfımız ve çalışanları bu güvene layık olabilmek için
kendilerine düşen görevi eksiksiz yapmaya çalışmışlardır.
Sayın Üyelerimiz, çalışmalarımızın kısa bir özetini değerli
tetkiklerinize sunmuş bulunmaktayız.
Başta her türlü ilgi ve desteklerini bizden esirgemeyen tüm
kamu kurum ve kuruluşlarımızın yetkililerine, Diyanet İşleri
Başkanlığımıza, şube başkanlarımıza, fedakru- din görevlilerine, Vakfımız çalışanlarına ve her türlü yardımlarını
bizden esirgemeyen hayırsever halkımıza, yapıcı tenkitleriyle
çalışmalarımıza ışık tutan basınımıza, değerli katkılarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Saygılarımızla." dedi.
Faaliyet Raporu üzerine raporlarını sunmak üzere Denetim
Kurulu Üyesi Arif Mehmet Özdemir, söz aldı. Denetleme Kurulu' nun hazırladığı raporun okunmasından sonra Bilanço,
Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
Faaliyet Raporu,
Denetim Kurulu Raporu
ve
Bilanço
okunduktan sonra raporların
müzakeresine geçildi.
Bu bölümde Genel Kurul Üyelerinden Şemsettin Yazır
lı, Yakup Üstün ve
Niyazi Baloğlu söz
aldı.

Genel Kurul Üyesi

Şemsettin Yazırlı;

"Vakfımızın

10. OlaGenel Kurul toplantısını
yapmak
üzere toplanmış bu-

ğan

Genel Kurul Üyesi Şemseddin Yazırlı

lunmaktayız. Bu Genel Kurulun, Vakfımız ve milletimiz için
hayırlara vesile olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. Mü-

Başkan,

Türkiye Diyanet Vakfının
Genel Kurul
üyeleri ve değerli misafirler, hepinizi saygı
ile selamlıyorum. Bu
Vakıf
sıradan
bir
Vakıf değildir. Türkiye Diyanet Vakfıdır. Bu Vakıf yurtiçi
ve yurtdışında çok
geniş ve çeşitli alanlarda faaliyetlerde bulunmaktadır. İki yıllık

faaliyeti dinledik. Benim gönlüm isterdiki
bu raporu kelime kelime okuyalım, geEmekli Diyanet işleri Başkan Yardımcısı ve
rekirse gece yarılanna
Genel Kurul Üyesi Yakup Üstün
kadar tartışalım. Arkadaşlarımızın iki yıllık çabşmalannı yakinen takip ettim. Tabiri caiz ise, arkadaşlarımız olağanüstü bir gayret ve ihtimamla
gece gündüz demeden çalıştılar. Bu bakımdan kendilerini kutluyor ve teşekkür ediyorum. Çok çeşitli alanlarda verilen bu
hizmetin kolay olmadığını ifade etmek istiyorum. Yani, bir
vakıf vardır. Bu vakfın belli bir faaliyet alanı vardır. Burada
hizmet vermek daha kolaydır. Mütevelli Heyeti eğitimden sağ
lığa, yurtiçinden yurtdışına çok çeşitli hizmetler götüren bjr
vakfın, hizmetlerini başarı ile yürüttükleri için kendilerini tebrik ediyorum. Vakfımızı daha sağlıklı kaynaklara kavuşturmamız gerekir. Yapılan yatırımların, Vakfımızı hac gelirlerinden kurtarmasını arzu ediyorum. Burada sozu
uzatmadan bir kaç konuda tenkid ve temennide bulunmak istiyorum. Bunlardan birisi burs konusudur. Hac aksaması dolayısıyle büyük oranlarda verilen burslar kesilmiştir. Yeniden
verilmesini arzu ediyorum. Vakfın geleceğini teslim edeceğimiz gençleri yetiştirmemiz gerekiyor. Vakfımız, Diyanet
İşleri Başkanlığı hizmetlerini desteklemek üzere kurulmuştur.
Faaliyet Raporundan anlaşıldığı gibi bunu gereği gibi yapmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin eğitilmesi için
daha çok kaynak ayrılmasını temenni ediyorum." dedi.
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Raporların mi.lzakeresinde son konuş
mayı Mütevelli Heyeti
Üyesi Niyazi Baloğlu
yaptı. Baloğlu;
"Vakfımızın gelirlerinin % 99 'u Diyanet İşleri Baş
kanlığı
hizmetlerini
desteklemeye yönelik
harcanıyor.

Diyanet

İşleri

Başkanlığı ve Vakfımız personeli, hac
işlerinin düzenli bir
şekilde
yürütülme-

geçmiş bulunan değişiklikleri eski ·ve yeni şekillerini gerekçeleri ile birlikte Genel Kurula arzetti.
Vakıf Senedinin 3, 5, 7, 8, 9, 10 ve 15. maddelerinde i11ive
ve değişiklik öngören Mütevelli Heyeti önergesi oya sunuldu.
Bunlardan 3. maddenin (a), (c) ve (i) fıkralarına yapılan il1ive ve
değişiklikler ile bu maddenin sonuna eklenen fıkra 7, 8, 9, I O ve
15. maddelerine yapılan il§ve ve değişiklikler kabul edildi.
Genel Kurul tarafından kabul edilen 8. maddeye göre Diyanet İşleri Başkanı Mütevelli Heyeti'nin de başkanıdır.
Gündemin 7. maddesine göre Mütevelli Heyet asıl ve
yedek üyelikleri ile Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeliği seçimlerine geçildi. Teklif edilen zevat arasından mühürlü oy
pusulaları ve gizli olarak yapılan oylama sonucu Diyanet İşleri
Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Halit Güler, Komaş Yönetim Kurulu Başkanı Hay~ettin Şallı, Eski Diyanet işleri Başkan Yardımcısı Yakup
Üstün, Vakfımız Baş Hukuk Müşaviri Ethem Alimoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Uzmanı Mustafa Bayraktar, Sakarya
Müftüsü İsmet Selim Mütevelli Heyete seçildi. Mütevelli
Heyet yedek üyeliklerine Diyanet İşleri Başkanlığı Din Eği
timi Daire Başkanı Şükrü Oztürk ve Niyazi Baloğlu, Denetleme Kurulu üyeliklerine Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
Sami Uslu, Kemal Güran ve Dr.Ahmet Baltacı seçildi.
Eski Mütevelli Heyet üyelerince Genel Kurula sunulan 1015 kişiden oluşacak ve tercihen Genel Kurul üyeleri arasından
seçilecek bir «Danışma Kurulu» teşkil edilmesine ilişkin yazılı
teklif müzakere edilerek oy çokluğu ile kabul edildi.
Gündemin dilek ve temenniler bölümüne geçildi.

sinde büyük ve takdire değer gayret göstermektedirler. Bu,
Genel MüdUr Vekili ve
takdire şayan bir huGenel Kurul Üyesi Niyazi Baloğlu
sustur. Faaliyet Raporunu A'dan Z'ye
gözden geçirecek olursak, Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerine, Vakfımız gelirlerinin % 3'ü - % 5'i değil, %
99'unun harcandığı görülür. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluş ve görevleri hakkında kanunu gözönüne aldığımızda, sokaktaki bir fakire, Vakfa gelen insana, öğrenciye yapılan
yardımlar, yurtdışına gönderilen ilaçlar, gıdalar, giyim eş
yaları veya Anadolunun herhangi bir köşesinde inşa edilen
cami, Kur'an kursu, müftülük sitesi, imam-hatip lisesi biDÜNYA
nası, din görevlisi lojmanı v_.b.
için gönderilen yarTÜRKLÜGÜNÜN
dımlardan hiç birini Diyanet işleri Başkanlığı hizmetleri
NABZI,
dışında mütalaa etmek mümkün değildir." dedi. Vakfımıza
ait otobüsler konusunda yapılan tenkidler için, "Geçmişte alı
DİYANET İŞLERİ
nan üç otobüsün bakımına gerekli itina gösterilmiştir. Bu otoBAŞKANLIGI VE
büslerin, Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin şehiriçi taTÜRKİYE
şımacılığında
kullanılması
Mütevelli
Heyetimizce
kararlaştırılmıştır. Ancak, Belediyenin şart ve kurallarına
DİYANET VAKFI
uygun düşmediğinden, söz konusu otobüslerin bu iş için kulİLE
lanılması mümkün olmamıştır. Halen hac işleri ile Vakfımızın
ATIYOR
diğer hizmetlerinde kullanılmak üzere, hizmete hazır olarak
bekletilmektedir." dedi. Daha sonra işletmeler ve şirketler koLahey Din Hiznusuna değinen Baloğlu:
metleri
Müşaviri
"İşletmeler ile şirketler, kendi mevzuatlarına göre çaHamdi Mert, yurtdışı
lışmaktadırlar. Yıllık bilançolarını, titizlikle incelemekteyiz.
Türklüğünün nabzının
Zararlı bir durumları gözükmemektedir. Komaşın kurulması
Türkiye ile, Diyanet
isabetli olmuştur. Komaş, geniş etütler yapmış, bu işte tecİşleri Başkanlığı ve
rübeler kazanmış, tecrübeli bir firma ile hipermarketin açıl
Türkiye
Diyanet
masının gerçekleştirilmesi aşamasına gelinmiştir." dedi.
Lahey Din Hizmetleri Müşaviri ve
Bu konuşmadan sonra faaliyet raporu,
Genel Kurul Üyesi Hamdi Mert
muhasebe raporu ve denetim raporu ayn
Vakfı ile attığını belirterek, kitap, takvim,
ayn Genel Kurulun oyuna sunuldu ve ithac ve umre gibi müşterek konularda yurttifakla ibra edildi.
dışı teşkilatlarımızla işbirliği yapılması
Mütevelli Heyeti tarafından Genel Kurul
teklif ve temennisinde bulundu. Aynca,
üyeliği için teklif edilenlerle ilgili maddeye
geçildi. Diyanet İşleri Merkez teşkilatında
bu Genel Kuruldaki birlik ve beraberliği
görev yapan 7, il ve ilçe müftüsü olarak
gördükten sonra toplantıdan olumlu ingörev yapan 6, çeşitli üniversitelerde öğ
tibalarla ayrıldığını ifade ederek şük
retim üyesi olarak görev yapan 6, Türkiye
ranlarını arzetti.
Diyanet Vakfı Genel Merkezinde görev
yapan 4 kişi, Mütevelli Heyet tarafından
VAKiF, ÖZEL RADYO VE
Genel Kurul üyeliği için Genel Kurulur oyTELEVİZYON KURMALIDIR.
larına sunuldu. Mütevelli Heyet Uyesi
Adana Müftüsü Süleyman TEKİN,
Kemal Güran'm teklif edilen üyeler hakAdana Merkez Camii yanındaki Vakkında Genel Kurula bilgi vermesinden sonra
fımıza ait değerli ve geniş arsanın (62.000
teklif kabul edildi.
2) KOMAŞ gibi bir tesisle değerlen
m
Gündemin 5. maddesi gereği Vakıf Sedirilmesini,
özel radyo ve TV kurulması
nedinde yapılması teklif edilen dekonusuna hız verilmesini, camilerin teğişikliklerle ilgili olarak Mütevelli Heyet
mizliği, camilere tek tip halı serilmesi ve
Uyesi Ahmet Uzunoğlu söz aldı. Uzunoğlu,
Adana rı Müftüsü ve Genel Kurul Üyesi
camilerin ses düzenine Vakıfca eğilinil
Süleyman TEKiN
Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın onayından
mesini teklif etti.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
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YENİ PROJE VE HİZMETLER ÜRETİLMELİDİR
Emekli Diyanet İşleri Başkanı Dr. Tayyar ALTIKULAÇ,
yeni seçilen Mütevelli Heyetin kurul zabıtlarını etraflıca okumalarını, burada belirtilen hususların unutulmaması gerektiğini, Denetleme Kurulunun çalışmalarını yetersiz bulduğunu belirtti. Denetleme Kurulunun,
Mütevelli
Heyetin
yanlışlarını bulup düzeltmesini ve kendilerine rehberlik etmesini istedi. Vakfa
devamlı gelir temini
için geçmişte temenniler olduğunu,
Vakfın mevcut şir
ketlerinin daha fonksiyonel
hale
getirilmesinin
uygun
olacağını, ayrıca yeni
Mütevelli Heyetin tekelci olmamasını, iş
yükünü dağıtarak iş
lerin sağlıklı bir şeEmekli Diyanet işleri Başkanı ve
Genel Kunıl Uye~i Dr.Tayyar Altıkulaç
kilde yürütülebilmesi
ıçın
konunun
uzmanlarına tevdi edilmesini, Mütevelli Heyetin daha çok yeni
projeler ve hizmetler üretmesini istedi. Bundan sonraki Genel
Kurullarda Faaliyet Raporunun, zaman kaybına sebebiyet verilmemesi bakımından, güzel bir özet haline getirilerek sunulması temennisinde bulundu.

VAKiF İLETİŞİM ASRINA UYGUN ÇALIŞMALAR
YAPMALIDIR
Washington Din
Hizmetleri Müşaviri
Dr. Abdülbaki KESKİN, devrimizin iletişim

asrı

olduğunu,

bu halin yeni bir durumu
ortaya
çı
kardığını,

dünyanın

büyük bir köy halini
aldığını, Amerika'daki
bir olayın Asya'yı ve
diğer
dünya ülkelerini anında etkilediğini, bunun aksinin
de varit olduğunu, bu
durumun ekonomik
boyutunun da bulunduğunu
belirteDin Hizmetleri Müşaviri ve
rek Vakfın bütün bunGenel Kurul Üyesi Abdülbaki Keskin
lan dikkate almasını
ve ona göre çalışmalar yapmasın1 temenni etti.

pısının iyi tahlil edilerek buna göre bir çalışma ve stratejinin çizilmesini temenni etti.

FUARLARDA
SERGİLENEN
KİTAPLAR
SEÇİLMELİDİR

Din İşleri Yüksek
Kurulu Üyesi Dr.
Fahri DEM1R, karışık
fuarlara karşı olduğunu, zira kitabın
ilaç gibi tesirinin bulunduğu-nu, insanları

zehirle-yecek
tapların
bi-zim
arlarım1zda

kifusa-

Yayın Kurulu Başkanı ve
Genel Kurul Üyesi Prof.Dr.S.Hayri BOLAY

tılmaması gerektiğini,
neşrinde

kitap

de
gösterilmesini, az ve
özlü kitaplar neş
redilmesini, Kur'an
ve İslam ahkamının,
neşredilip satılan kitaplarla hazan tahrif
aynı

titizliğin

edildiğini,

zın

bir

Vakfımı

hayır

müessesesi olmasına rağmen
gittikçe tüccarlaşuğı
nı belirterek Vakfımızın tüccarlarla rekabete girmemesini
şöyledi.

Din işleri Yüksek Kurulu Üyesi ve
BUGU.. NKÜ
Genel Kurul Üyesi Dr. Fahri Demir
VAKIF ANLAYIŞI
DÜNKÜ
VAKiF ANLAYIŞINDAN FARKLIDIR
Aşkabad

Din Hizmetleri Müşaviri ~ıza SELİMBA
ŞOGLU, bugünkü Vakıf anlayışının, dünkü
vakıf anlayışından farklılıklar

mediğini, vatandaştan

TÜRKİYE'NİN DİNİ YAPISI ARAŞTIRILMALIDIR
Yayın Kurulu Başkanı Prof.Dr. Süleyman Hayri BOLA Y,
yeni Mütevelli Heyetin, ilim adamlarından daha çok faydalanmalarını, Türkiye'nin dini yapısının iyice araştırılmasını,
sonucuna göre tedbirler alınmasını, hitabedilecek kitlelerin genişletilmesini, hizmet götürülecek yeni ülkelerin sosyolojik ya-

gösterdiğini,

belli bir malın, belli
bir hayra tahsis edil-

Aşkabad Din Hiımeıleri Müşaviri ve
Genel Kurul Oye.~i Rıza Selimbaşo~lu

toplanan imkanların
hayra sarfedildiğini,
hizmetler için paranın
gerekli olduğunu, ne
yapıp edip Vakfımızı
mali yönden güçlü
kılmanın
zorunluluğunu, bu sebeple şir
ketlerimizin daha çok
para
kazanabilecek
hale getirilmesini sağ
layacak ehil kişilere
teslim edilmesini temenni etti.
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VAKFIN HİZMETLERİNİ DAHA İLERi

VAKIF,
BAŞKANLIGININ
YAPISI
HAKKINDA

GÖTÜRECEGİZ

ARAŞTIRMA

YAPTIRMALIDIR
Diyanet
İşleri
Eski Başkanı Prof.Dr.
M. Sait YAZICIOGLU, Diyanet İşleri
Başkanlığının 1924'lerden bugünlere geldiğini,
bu müesse.
senin yapısının değişmediğini, artık degışmesi

gerektiğini

belirterek, yeni MüDiyanet İşleri Eski Başkanı ve
tevelli Heyetin konuya Genel Kunıl üyesi Prof.Dr.M.Said Yazıcıoğlu
eğilmesini ve Anayasa değişikliklerinin gündemde bulunduğu
şu sıralarda bir takım araştırmalar yaptırarak müsbet anlamda
kamuoyu oluşturmasını temenni etti.

Diyanet işleri Başkanı ve Vakfımız
Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz

KİTAP

FUARLARI
LÜZUMLUDUR
Emekli Diyanet İş
leri Başkan Yardımcısı
Yakup ÜSTÜN, kitap
fuarlarının kendisinin
fikri olduğunu, kitap
fuarlarının lüzumuna
inandığını, eğrisi ve
doğrusuyla bu halin
kabul edilmesi durumunda olduğumuzu
ifade etti.
Emekli Diynnetlşleri Başkan Yardımcısı ve
Genel Kurul Üyesi Yakup Üstiln

İL MÜFTÜLERİYLE TOPLANTI

YAPILMALIDIR
Tekixdağ
Müftüsü
Fikri GULTEKtN, Vakfa
hizmeti geçenlere ve bağışta bulunanlara ·şilt verilerek takdir edilmelerini,
İl Müftüleri ile toplantılar
yapılarak fikirlerinden istifade edilmesini, Vakfımızın

tabanını

teşkil

eden ve hizmeti karşılık
beklemeden yapan müftü,
vaiz, imam ve müezzin
gibi din görevlilerine hastalıkları halinde, bir kazaya uğradıkları takdirde
yardım yapılmasını, bu gibilerin tahsil çağındaki
çocuklarına yurt ve burs
irnkfuıı sağlanmasını yazılı

olarak temennı etti.

Tekirdağ Müftüsü ve
Genel Kunıl Üyesi Fikri Gültekin

Son olarak kürsüye gelen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet
Nuri YILMAZ, yeni seçilen Mütevelli Heyeti adı.na Genel Kurula ve kendilerinden önceki Mütevelli Heyetine teşekkür etti.
Başkanlık ve Vakıf işbirliğinin önemini belirterek "Diyanet iş
leri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı birbirinin lazım ve
melzumu haline gelmiştir. Birinin varlığı diğerinin varlığını
gerektirir. Diyanet Vakfını Başkanlığımız ayakta tutmaktadır.
Diyanet hizmetlerini de Vakfımız desteklemektedir." dedi. Her
zaman kendisinin Vakfa sıcak baktığını, bu hususta söylenenlerin hiç birisine iltifat etmediğini, Mütevelli Heyetin
hepsinin hüsnüniyet sahibi ve Allah'tan korkan kimseler ol- ·
duklarına inandığını, elbirliğiyle Vakfı daha ileri götürmeye,
daha yüceltmeye çalışılması gerektiğini ve Vakfın hizmetlerinin her vesile ile dile getirilmesini; Diyanet İşleri Baş
kanlığı hizmetleri için Devletin bütçeden ayırdığı ödeneğiıı
yetmediğini, her hususta bu büyük teşki latın Başkanlığa yardımcı olduğunu ve olacağım ifade ederek, "Ben her zaman
Vakfa sıcak bakmışımdır. Bu hususta her zaman birşeyler söylenmiştir. Dinimizde sui zan haramdır. Ülkemizde Türkiye Diyanet Vakfı'nın gerçekleştirdiği faaliyetleri hepimiz bilmekteyiz. Elbirliği ile Türkiye Diyanet Vakı'nı daha ileriye
götürmeye çalışmalıyız. Devlet tarafından Diyanet İşleri Baş
kanlığı 'na hizmetlerin yürütülmesi amacıyla bütçe ayrılmaktadır. Ancak ayrılan bütçe bize yetmemektedir. Türkiye
Diyanet Vakfı'nın gücü ile hizmetlerimizi daha iyi yürütmekteyiz." dedi.
Divan Başkanı Mehmet KERVANCI, toplantının gündeminin tamamlanmış olduğunu belirterek; "Divan olarak toplantının başından bu yana bizimle beraber olan Sayın Diyanet
İşleri Başkanımıza, seleflerine, siz üyelerimize toplantının
olgun bir hava içerisinde geçmesine yardımcı olduğunuz için
teşekkür ediyoruz. Eski Mütevelli Heyetine başanlı çalışmalanndan dolayı şükranlanmızı, yeni seçilen Mütevelli
Heyetine AIJah'tan başan dileklerimizi sunuyor, toplantıyı fatiha okuyarak kapatıyoruz" dedi.

Camiler, ibadet yanında
sosyal, kültürel ve eğitime yönelik
fonksiyonlarla yeniden bezeniyor

II. DİNi YATINLAR FUARI
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KİTAPLA OKUYUCU CAMİ AVLUSUNDA BULUŞTU
Vakfımız Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletme

since organize edilen dinı yayınlar fuarlarının 11.si
Ankara ve Istanbul'da açıldı.
Camilerin ibadet yanında, kültür ve eğitime yönelik fonksiyonlarla yeniden bezenmesi esprisinden
hareketle, bu yıl 5 Mart Cuma günü 90 yayınevinin
iştirakiyle Ankara Kocatepe Camii avlusunda, 6 Mart
Cumartesi günü de 130 yayınevinin iştirakiyle İs
tanbul Sultanahmed Camii avlusunda, 9000 çeşit
dinı , millı muhtevalı basılı, sesli ve görüntülü yayının
satışa sunulduğu 11. Dini Yayınlar

narelerimizin gölgesinde feyizlenmesidir. Mili, ve
İslamı feyzi, gür bir pınar halinde, susamış gönüllere
sunmaktır.

Bu maksatla, Vakfımızın hayır-hasenat gibi muhtelif faaliyetlerine ilave olarak, 11 senedir dinı yayınların derlenip toplandığı, bir araya geldiği fuarlar
tertip edilmektedir.
Bir çok yayınevini bir araya getiren Dinı Yayınlar
Fuarı, halkımızın yoğun ilgisine uğramış ve gönüllerin birleşmesine vesile olmuştur.
Bu yıl 11.si düzenlenen Dini
Fuarı açıldı.
Kitap ile cami kadar Yayınlar Fuarının açılışına Devlet
Vakfımız tarafından düzenlenen birlikte
telaffuzu, yan- Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun , Diyanet İşleri Başkanı Mehmet
Dinı Yayınlar Fuarı ilk olarak 1983
yana düşünülmesi müm- Nuri Yılmaz, Diyanet İşleri Baş
yılında Ankara'da açılmıştı.
Bu
Fuar, basınımız, yayıncılarımız ve kün, birbirine yakışan ne kan _yardımcıları , Mütevelli Heyeti Uyesi ve Genel Müdür Vekili
halkımız tarafından büyük alakaya olabilir?
Niyazi Baloğlu ile kalabalık bir
mazhar olmuş, bu yakın alaka ve
topluluk katıldı.
ilgi üzerine her sene Ramazan Ayında Dinı Yayınlar
Fuarı Ankara ve İstanbul 'da tertip edilerek geleneksel
Törende ilk konuşmayı yapan Diyanet İşleri Baş
hale getirilmiştir.
kanı Mehmet Nuri Yılmaz şunları söyledi:
Türkiye Diyanet Vakfı olarak hedefimiz, in"Mübarek Ramazan Ayının, mübarek Cuma güsanlarımızın , tarihimizde olduğu gibi , ulvı minünde açtığımız bu fuar eşsiz bir kültür hizmetidir.
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Türkiye Diyanet

Vakfı'nın

11

yıldır

gelenek . haline ·

getirdiği, İstanbul ve Ankara'da Ramazan aylarının
heyecanına ayrı
fanımıza

bir mana katan bu faaliyeti , irhürmet ve destekdir.

Kôtülüğün, bela_nın kaynağı cehalettir. Cehalet karanlıktır. Kitap ışıktır,
aydınlıktır. Kitaptan korkan aydınlık
tan korkar.

Bu fuar, iştirak eden yayınevleri ve teşhir ettikleri
kitaplarıyla Ti,irkiye'de dini'-milli kültürdeki canlanmanın sağlam bir ölçüsünü vermektedir. Dinı
Millı sahada neşriyat yapan yayınevi sayısı ve bu yayınevlerince basılan , okuyucuya sunulan kitap sayısı
her yıl hızla artmaktadır. Demek ki, bu kitapların alı
cısı olan okuyucu kitlesi çoğalmaktadır. Bu durum
başlıbaşına dinı kültürümüzdeki canlılığı gösterir.
Aynı zamanda diniyle bütünleşmiş aziz milletimizin,
fikir alemiyle olan sıhhatli ve dinamik irtibatına delalet eder. Dinı neşriyattaki bu hızlı artıştan, kimsenin .endişelenmesine mahal yoktur. Kötülüğün, belanın kaynağı cehalettir. Cehalet karanlıktır. Kitap
ışıktır , aydınlıktır. Kitaptan korkan aydınlıktan korkar. Her medeniyet kitaplar üzerinde yükselmiştir.
Medeniyetin sağlam duvarları , birer birer kitaplarla
örülür. İslam medeniyeti zirvede iken, arkasında
büyük bir kitap telifi bulunmaktaydı. Dünya tarihinde
ortaya çıkmış bütün medeniyetler için bu hüküm şaş
maz ölçülerde doğruyu gösterir. Modern hayat, bir
çok geleneğimizi ortadan kaldırdı. Ramazan Ayında,
iftarla sahur arası caddeler seyran yerine dönerdi.
Şimdi evlerimize hapsoluyoruz. İşte bu fuar, Ramazan geceleri için yeni bir gelenek ihdas ediyor. Kitabın etrafında canlanan bir Ramazan hayatı kadar
güzel ne olabilir. Dini Yayınlar Fuarı , ihdas ettiği bu
hayırlı gelenek yüzünden ayrıca takdire şayandır.

Diyanet işleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz

Yayınevlerinin

cami avlusunda, yanyana kitap
etmeleri , okuyucularla buluşmaları, kısaca
cami ile kitap, yan yana iç içe, bundan daha manalı
bir manzara olabilir mi? Kitap ile cami kadar birlikte
telaffuzu, yanyana düşünülmesi mümkün, birbirine
yakışan ne olabilir?
Fuara iştirak eden yayınevlerini, fuarı tertipleyen
Türkiye Diyanet Vakfı 'nı tebrik ediyor, Ramazan'ın
feyzini kuwetlendiren, Dini Yayınlar Fuarı'nın Türk
ve İslam aleminin irfanına engin katkılarda bulunacağı inancıyla, hayırlara vesile olmasını Yüce
Allah'dan niyaz ediyorum. "
Daha sonra kürsüye gelerek yoğun kalabalığa hitabeden Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun :
"Kitap fuarı açılışında bulunmaktan duyduğum
bahtiyarlığı ifade etmek istiyorum. Allah, emeği
geçen herkesten razı olsun. Bu organizasyon önemli
bir hizmettir, büyük bir hizmettir. 11 yıldır bu hizmeti
Ha eden, kitaplarla kitap tiryakilerini kudsı mekanlarda buluşturan Türkiye Diyanet Vakfı'nı samimiyetle tebrik ediyorum. " dedi.
teşhir

Biz

kitabı

kutsal

bilmiş,

eli kalem

tutanı aziz bilmiş bir m~lletiz.

min mürekkebini,
evla göı:,müşüz.

Ali-

şehidin kanından

Ceyhun; "Biz kitabı ls,utsal bilmiş, eli kalem tutanı
aziz bilmiş bir milletiz. Alimin mürekkebini, şehidin
kanından evla görmüşüz. Türk milletini tarih boyunca yücelten, güçlü kılan , abad eden değerler
manzumesi içinde kitaba ve müellife saygı son derece ehemmiyetli bir unsurdur. Hiç bir dönem bu du-

rumu
Devlet

Bakanı

Ekrem Ceyhun

değiştirmemiştir.

Sosyal

açıdan

en güvenli, en

itibarlı meslek bütün tarihimiz boyunca ilmiye mesleği olmuştur. Telif kitabı, ağırlığınca altınla mükafatlandıran bir anlayışın ve bu anlayış üzerinde
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Türkiye Diyanet Vakfı yöneticilerinden aldığım
bilgilere göre, "Dinı yayınlar" başlığı ile 11.'si tertip
edilen fuara 90 yayınevi katılıyormuş . Vakıf yöneticileri yer sıkıntısı yüzünden bazı yayınevlerinin
dahil edilemediğini de söylediler. Rakam çok büyük
bir rakamdır. Dinı neşriyatta büyük bir canlılık olduğuna işaret etmektedir. Biz bundan memnuniyet
duyuyoruz. Sağlam bir dinı kültürün temellerini atacak ve yaşatacak olan bu kitaplardır.
Bu

anlamlı fuarı

tertipleyen Türkiye Diyanet
eden yayınevlerine, ön sırada
da yazarlarımıza, mütercimlerimize ortaya çı
kardıkları bu son derece güzel manzaradan dolayı
tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum. Ramazan'ın bereketine bereket katan 11. Dinı Yayınlar Fuarı hepinize hayırlı olsun." dedi.
Vakfı'na ,

yükselen güçlü bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu durumu yakından bilmeliyiz, yakından takip etmeliyiz.
Kitap fuarlarında, çoğu kitap ilk kez okuyucu huzuruna çıkıyor. Yeni kitapları derli toplu halde görmek için fuarlar büyük cazibe merkezleri oluyor.
Ama ben, yazarların imza günleri yaparak, okuyucu
ile yüz yüze gelmesini, hasbihal etmesini, fuarların
en cazib tarafı olarak görüyorum. Bir kitap okuyucusu için rüya gibi bir şeydir bu.

fuara

iştirak

Konuşmalardan
tarafından

11.

sonra Devlet

Bakanı

Ekrem Ceyyapıldı. Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun, Diyanet işleri
Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, Fuarda bulunan bütün
stantları tek tek gezerek yaymevlerini kutladılar ve fuarın hayırlı olması temennisinde bulundular.
hun

Dinı Yayınlar Fuarının açılışı
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İSTANBULLU
KİTAPSEVERLER

SULTANAIIMET'TE
lstanbul'da, 11. Dini Yayınlar Fuarı 7 Mart Cumartesi günü Sultanahmet Camii avlusuf!~a törenle
açıldı. Açılışa Vakfımız Mütevelli Heyeti Uyesi Hayrettin Şallı, İstanbul Müftüsü Selahattin Kaya, ilçe
müftüleri ve kalabalık bir topluluk katıldı.
Törende, Vakfımız Mütevelli Heyeti Üyesi Hayrettin Şallı, İstanbul Müftüsü Selahattin Kaya ve yayıncıları temsilen Yavuz Bahadıroğlu konuşma yaptılar.

gamberimiz Hz.Muhammed'e salat ve selamlarımı
sunarak sözlerime başlıyorum.
Hepiniz, T9rkiye Diyan~t Vakfı olarak tertip ettiğimiz 11. TURKIYE DİNI YAYINLAR FUARI'na
hoş geldiniz. Dün bir benzerini Ankara Kocatepe
Camii avlusunda açtığımız dinı yayınlar fuarının bir
benzerini bugün burada birlikte açmanın sevincini ve
heyecanını yaşıyoruz.

15 yıl yaşadığım İstanbul'da öğrendiğim Sultanahmet Camii'nin açılışı ile ilgili tarihi günden bir
ibret tablosunu hatırlatmak istiyorum.
"Edebiyatımızda;
O gün, muhterem bir İslam mabedi olan Sul"Şerefli kubbeler iklimi Marmarayla Boğaz" diye ·
tebcil edilen aziz lstanbul'u Fetih Şehri kılan şanlı ec- tanahmetin açılış töreni yapılmaktadır. Padişah başta
bütün devlet büyükleri buradadır. İslam ülkelerinden
dadımızı Fatih yapan Allah Tealaya sonsuz hamd
ederek ve lstanbul'un fethini müjdeleyen Pey- değerli misafirler müthiş kalabalığın içindedir. Gönül
Sultanlarımızdan Aziz Mahmud Hüdai Hazretlerinin
duası ile muhteşem Sultanahmet Camii açılmıştır.
Padişah bu gönül sultanını en öne geçirmiş bulunmaktadır. Dua biter, Aziz Mahmud Hüdai Hazretleri Padişaha döner:
- Sultanım çok güzel oldu, hayırlı olsun! Fakat bir
noksan var.
- Padişah şaşkın, gözlerini açar nedir noksan
Hazret, der.
Aziz Mahmud Hüdai:
- Ecdadımız bir cami yaptırdı mı ona bir de mülk
vakfederdi. Sultanahmedin Vakfı yok, Girit Adasını
fethetseniz de bu camiye vakfetseniz.
Padişah keramet sahibi olan bu büyük bilgin ve
mutasawıfın dileğini o güne kadar korsanlardan temizlenemeyen Girit'in fethine bir işaret sayar ve komutanlarına fetih emri verir. Girit gerçekten bu seferle fetholur. Ve Sultanahmede vakfedilir.
·
İşte o gün, işte bugün ... Peki fark ne, siz düşünün ...
Büyük şairlerimizden merhum Necip Fazıl Kı
sakürek
şöyle haykırıyordu:
Vakfımız Mütevelli Heyeti Üyesi Hayrettin Şallı
Hayrettin Şallı yaptığı konuşmada;

T
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"Lügat, bir isim ver bana halimden;
Herkesin bildiği dilden bir isim!
Eski esvaplarını tutun elimden;
Aynalar söyleyin bana ben kimim?"

' Yeryüzünde büyük ilim~ fikir~ sanat,
edebiyat 'hareketleri aoğurmuş, me4eniyette insanlığa önderlik etmiş,
şanlı milletimizin kültür değerlerini gelecek nesillere aktarmak, onlar,n yaşanmasını sağlamak ilahı bir görevdir.
Tarih kokan, yüce manalar taşıyan Sultanahmedimizin avlusunda böyle mübarek bir Ramazan gününde DinI Yayınlar Fuarını açmamız hepimizin gönlüne bir ferahlık, bir sevinç vermektedir.
Amellerimiz hayırlı, dualarımız makbul olsun.
Bizler bu hareketimizle kimliğimizi ortaya koyuyoruz. Kulağımız tarihte gözlerimiz ileride. Karanlıklara değil , aydınlıklara talibiz.
İnsanlık için saadet sofraları kurmuş Müslüman
Türk Milletinin nesliyiz. Bu büyük milletin, maddi ve
manevi mirasının sahipleriyiz. Allah bizleri aciz eylemesin, aziz eylesin!
Bu değerlerin mirasçısı olmak kolay iş değil.
Büyük sorumluluklarımız var. Yeryüzünde büyük
ilim, fikir, sanat, edebiyat hareketleri doğurmuş, medeniyette insanlığa önderlik etmiş şanlı milletimizin
kültür değerlerini gelecek nesillere aktarmak, onların
yaşanmasını sağlamak ilahı bir görevdir.
Bu bilgileri, bu kültürü çağımızın ilim ve tekniği ile
yorumlamak da vazgeçilmez görevlerimiz arasındadır.

"Büyük Millet" olma, "Büyük Devlet" kurma tecrübesi kazanan şanlı milletimiziı:ı ls,ültürünün en
büyük temel taşı yüce dinimiz ISLAM olmuştur.
Çünkü dinimiz, insanımızın ruhuna, kültürümüzün
hamuruna, sanatımızın mayasına karışmış ve yerleşmiştir. Ayyıldızlı Bayrağımızın parıltısına, asker

ocağının kutsallığına, İstiklal Marşımızın nağmelerine

bu ruh

sinmiştir.

Şehit

raklarımız vatanlaşmış,

kanlarıyla sulanan topvatan sevgisi de iman haline

gelmiştir.

Onun içindir ki devletçe ve milletçe din hizmetine, din eğitimine ve dini neşriyata çok önem
vermeliyiz.
Kimliğimizi korumanın, istiklal ve hürriyetimizi
muhafaza etmenin, ilimde, sanatta, medeniyette ileri
nesiller yetiştirmenin, başka bir deyişle; milletimizi
maddiyatın bütün denizlerinde yüzdürmenin ve maneviyatın yüce ufuklarından geçirmenin en önemli
vasıtası budur.
Türkiye Diyane! Va~fı'nın yıllardır Dini Yayınla·r
Fuarı açmasının, bütün Islam ülkelerine örnek olacak
şekilde telif bir iSLAM ANSİKLOPEDİSİ çı
karmasının temelinde bu hizmet anlayışı yatmaktadır. Binlerce basılı, sesli, görüntülü yayın yapmasının, yayınevleri açmasının sebebi de aynıdır.

Hatta Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara ve İstanbul
bu alanda gayret gösteren,
hizmet veren yayınevlerini teşvik etmek, desteklemek
amacını da taşımaktadır. Bu yayın fuarlarına öyle
rağbet var ki yer darlığı sebebiyle belli ölçüde yayınevine yer ayrılabilmektedir. Ancak bu fuarların katılanlara da katılmayan birçok yayınevlerine de dolaylı olarak fayda sağladığı muhakkaktır.
Biz burada bulunan bulunmayan, ilim yolunda
göz nuru döken beyin veren, kalem tutan, eser veren
herkese ve yayınevlerine takdirlerimizi sunuyoruz.
Gözle görünür şekilde kendilerini yenileyen, şekilde
ve muhtevada yenilikler getiren, zenginlikler sergileyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Her yıl
ileri giden yayıncılıkta ufak tefek de olsa hataların
dikkatle hassasiyetle düzeltilmesini diliyoruz.
ilim Yüce Kur'an'dan bir kelimedir. Rabbimiz
Allah ilim sahiplerinden, ilme hizmet edenlerden razı
olacaktır. Bu fuarla yayına önem verdiğimiz, okuduğumuz oranda kalkınacağımız gerçeğinden hareketle bütün insanlarımıza da bir mesaj veriyoruz.
Gençler, sokak kavgalarına değil, kitaplara koşunuz!
Üzerimde bir görev olarak bulunan Diyanet İşleri
Başkanımız ve Türkiye Diyanet Vakfı Şeref Başkanı
Muhterem Mehmet Nuri Yılmaz'ın selamlarını ve
tebriklerini de tebliğ ediyorum.
Bu sevinçli günümüzün hazırlanmasında emeği
geçen bütün kardeşlerime tebrik ve teşekkürlerimi
bildirir, Dinı Yayınlar Fuarının dinimize, milletimize,
devletimize ve bütün insanlığa hayırlı olmasını niyaz
eder, hepinize şahsım ve Türkiye Diyanet Vakfı
adına en derin sevgi ve saygılarımı sunarım." dedi.
Daha sonra bir konuşma yapan İstanbul Müftüsü
Selahattin Kaya'da yayınevlerinin, Diyanet Vakfı'nın
her yıl geleneksel olarak düzenlediği bu fuarlar sayesinde kitaplarını halka tanıtma imkanı elde ettiğini,
bu fuarlar dolayısıyla da vatandaşların daha ucuz
kitap sahibi olma imkanına kavuştuğunu belirtelerek
Dinı Yayınlar Fuarıyla

"Türkiye Diyanet Vakfı bu
ı fuarları, Türk
cumhuriyetlerine ve Avrupa
ülkelerine de
taşımayı arzuluyor" dedi.

lstanbul Müftüsü
Selahattin Kaya ve
Vakfımız

Mütevelli Heyeti Üyesi
Hayrettin Şallı
lstanbul Fuarının
açılışında.
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RAMAZAN AYINDA SOSYAL ,E

ti Mubarek Ramazan ayı
münasebetiyle
Türkiye
Diyanet Vakfı fakir ve
muhtaç
vatandaşlara
maddi yardımda bulundu.
v' Vakıf, Ankara'da bulunan kurum ve kuruluş
çalışanları
ile
çeşitli
okullardan
öğrencilere
_ _......, iftar yemeği verdi.

Il

nsanlığın

kendisi ile birlikte getirmiş olyüce değerlerden biri de şüphesiz dayanışma ve yardımlaşma duygusudur.
Türkiye Diyanet Vakfı, ülkemizin her il ve
ilçesinde kurulmuş 849 şubesiyle toplumumuzun ihtiyaç ve problemleriyle yakinen
ilgilenmekte, sosyal. kültürel, ekonomik ve
hayri hizmetler sunmaktadır.
Bu amaç doğrultusunda Vakfımız tarafından Ramazan Ayı içeresinde 200 fakir ve
yardıma muhtaç vatandaşımıza 500.000.'er
TL. yiyecek yardımı yapıldı.
Aynca Ramazan Ayı boyunca iftar yemekleri düzenlenerek çeşitli okullardan öğ
renciler ve bazı kuruluş çalışanları iftar yemeklerine davet edildi.
Diyanet ·İşleri Başkanlığı personeline, çeşitli üniversitede okuyan kız ve erkek öğ
rencilere, kardeş kuruluş olan çeşitli Vakıflara, Vakfımız personeline ve Bağlı Kuruluşlar olan Yayın Matbaacılık ve Ticaret İş
letmesi, Temsaş, Gintaş personellerine, Adliye
mensuplarına, Vakıflar Genel Müdürlüğü personeline, Konya Erkek Öğrenci Yurdunda
okuyan erkek öğrencilere, Altındağ ve Kastamonu Kız Öğrenci Yurdunda okuyan kız öğ
rencilere, Merkez İmam-Hatip Lisesi öğduğu

rencilerine, Keçiören Yaşlı ve Kimsesizler Yurdunda kalan yaşlılara iftar yemeği verilmiştir.
Aynca Ramazan Ayı boyunca yemekleri
Vakfımız yemekhanesinde pişirilmek suretiyle
Aydınlıkevler Görme Özürlü Okulundaki öğ
nmcilere ve Ulus Öğretilebilir Çocuklar Okulundaki öğrencilere iftar yemekleri verildi.

Vakfımız tarafından Ankara protokolüne
de Dedaman Oteli'nde bir iftar yemeği verildi.
Yemeğe Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri
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HAYRİ HİZMETLER ARTIRILDI

.,

•

Yılmaz,

Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları ve
bir çok daire amiri katıldı. Yemekte bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet
Nuri Yılmaz, Dinimizin orucun önemine değinerek, "Bu topluluğu bir araya getiren bu

Yemeğe

iftar

yemeğinin

hayırlı

diliyorum"

konuşma

yapan Devlet

Nihat Güner'de

Bakanı adına

dedi. Daha sonra bir
Bakanı Müşaviri

olmasını

iyi niyet ve temennilerini sundu.

kaWan çeşitli kurum ve kuruluş yöneticileri ile basın mensupları.
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Ramazan ayı münasebetixle basın yayın mensuplarına
bir iftar yemeği verildi. Yemek boY.unca ve yemek sonrası
Vak~ımızın gerçeklejtirdiği faaliyetler konu_şuldu. iftar yem~'-· sonu~~a Xak~ımız Mütevelli Heyeti Uyesi ve Genel
Muclur Vekılı Nıyazı Baloğlu basın yayın mensuplarına hi-

taben bir konuşma yaptı. Baloğlu; köklü bir ananenin devamı olarak, birlil<te oruç açmayı ve bu hazzı toplumumuzun değişik kesimleriyle, çeşitli meslek mensuplarıyla poylaşmaY.ı bir gelenek haline getirdiklerini,
basın yayın mensuplarıyla iftar yemeğinde beraber ol-
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maktan mutluluk duyduklarını berlirterek, ç~ulcu toplum ve
kültür yapımızın, sosyal münasebetlerimizde bizi bir sa·
ğırlar diyaloğuna götürmemesi açısından da bu tür beraberliklerin hayırlara vesile olacağını ifade etti.
Ülkemizin gelişmesine paralel olarak, Vakfımız faaliyetlerinin de gittikçe arttığını belirten Baloğlu, "Vakfımız,
özellikle son yıllardaki tarihi gelişmelerin önümüze koyduğu
yeni ufuklar karşısında derhal vaziyet almış, milli bir sorumluluk bilinci içerisinde, bütün Türk topluluklarıyla, adeta
Türkiye'yi temsil eden bir cesamet ve keyfiyette ilişkilere girmiştir. Türkiye'de okutulmak üzere, bütün Türk topluluklarından çok sayıda öğrenci getirilmiş, bunların bütün
masrafları Vakfımızca üstfenilmiş, belli başlı kültür kuruluşlarıyla ikili temaslar kurulmuş, onbinlerce kaynak eser

gönderilmiş ve sair teknik imkanlar sağlanmış, oralarda
orta dereceli okullar açılmış, matbaacılık ve yayıncılık faaliyetlerine girilmiş, açlık, tabii afet, savaş hali içerisindeki
cumhuriyedere yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımları yapılmıştır. Sadece dini bir gaye için değil, aynı zamanda Türkiye imajını oralara taşımak amacıyla büyük bir
cami yaptırma projesine girilmiş, bu konuda lazım gelen
hazırlıkların çoğu ikmal edilmiştir. Bu hususta özetle denilebilirki, Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfuzu ve çıkarları nereye kadar uzanıyorsa, yardımcı bir sivil kuruluş olarak
Vakfımızın faaliyetleri de o noktaya kadar taşınabilmiştir."
dedi.
Yemekten sonra basın mensuplarının soruları cevaplandırılarak Vakfımızın diğer faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.

Bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri ile ülkemiz sınırlan dışında
yaşayan Türk topluluklarının milli,

manevi ve siyası meselelerinin ele alın
dığı panel 13 Şubat 1993 tarihinde Vakfımız konferans salonunda yapıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Ocaklan Derneği ve Türk Demokrasi Vakfı
gibi kendi alanlarındaki faaliyetleri ile
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ülkemizin güzıde üç kuruluşu tarafından düzenlenen panele Başbakan
Süleyman Demirel de katıldı.
Sabah ve öğleden sonra iki oturum
halinde yapılan panelin Prof.Dr. Orhan
Düzgüneş'in başkanlığını yaptığı ilk
oturumun da protokol konuşmaları yer
aldı.

Prof.Dr. Orhan Düzgüneş, oturumu
açarken yaptığı konuşmasında "Türkiye
dışındaki Türk topluluklarının, çeşitli
problemleri olduğu ve bunların hallinde
esas görevin Türkiye Cumhuriyetine
düştüğü, çeşitli kuruluş ve kişilerle,
devletimizi yönetenler tarafından sık sık
ifade edilmektedir.
Bizler, memnuniyet verici boyutlara
erişmiş bulunan bu alakaların müspet
n'eticelere vesile olabilmesi için sistematize edilmeleri gerektiğine inanarak, bu yönde bir deneme yapmaya
karar verdik. Söz konusu problemleri
önce, öncelikli olarak mim, rnanevt ve
siyası olmak üzere üç grupta incelemenin isabetli ve hedef gösterici
olacağını düşündük.

Gerçekten biz, Tür~ topluluklarının
şeyden önce milli ve rnanevı değerleri aktive etmeleri, bunun için de elverişli bir siyası ortamın geliştirilmesi
lüzumuna inandık ve bu inancımızı kamuoyuna açıklamak ve tartışılmasını
sağlamak istedik.
her

Bu arada söz konusu üç kavramın,
yani mim, manevı ve siyasi oluşumların
birbirleriyle hiçbir yerde zıUaşmadığını,
bilakis birbirini tamamlayıcı olduklarını
belirtmiş olacağımızdan memnunluk
duyduk." dedi.
Oturum Başkanı Prof.Dr. Orhan
Düzgüneş, ev sahibi olarak bir konuşma
yapmak üzere Diyanet İşleri Başkanı
Mehmet Nuri Yılmaz'ı kürsüye davet
etti. Diyanet lşleri Başkanı Mehmet
Nuri Yılmaz panelde:
"Sayın Başbakanım, değerli misafirler, TRT ve basınııruzın güzide
mensupları; hepinizi saygı ve sevgiyle
selamlıyorum.
·

Ülkemizin sınırları dışında kalan
soydaş ve dindaşlarımızın meselelerinin
dile getirileceği böyle bir panelde dü-

şüncelerimi

ifade etme
bulmaktan şeref
duyduğumu
belirterek
sözlerime başlamak istiyorum.
imklinı

Son derece mühim
bir konunun, ülkemizin
üç değerli gönüllü kuruluşu tarafından

müş

tereken ele alınması takdire şayandır. Takdire
şayan olan bir husus da,
bu hayırlı teşebbüste
farklı sahalarda faaHyet
gösteren bu kuruluşların
işbirliği, karşılıklı yardımlaşma

ve daiçine girmeleri, birikim ve tecrübelerini böyle önemli bir konuda bir
araya getirmeleridir.
yanışma

tn,mıyorum ki, milletimizi 21 nci
asrın

büyük gücü haline getirecek meyol, bu teşebbüslerin yan yana
gelmesiyle kuvveden fiile çıkmasıyla
şakkatli

aşılacaktır.
Değerli
misafirler, paneli müş
tereken tertipleyen kuruluşların esasen
Türkiye dışındaki Türk toplulukJarına
dönük faydalı ve etkili hizmetleri bilinmektedir. Burada elbirliğiyle elde
edilecek sonuçlar, bu ve benzeri kuruluşların hizmetlerine yeni bir şevk ve
hız kazandıracaktır.

yaşayan

ecdadımız lslam'a hizmet
bu topraklar Türk-İslam kültür ve
medeniyetinin beşikliğini yapmıştır. itikadı
mezhep imamımız İmam-ı
Maturıdi, mensubiyetiyle iftihar ettiğimiz tmam-ı Azam, allame Taftazani,
Beyzavı, büyük Türk filozofu İbni Sina,
Birunı, imam Buharı, Hoca Ahmet
Yesevi, Bahauddin Nakşibendi gibi
büyük şahsiyetler bu toprakların evetmiş,

latlarıdır.

Bundan 1000 yıl kadar önce Alp
Erenler, Gazi Dervişler Anadolu'ya gelerek, Hilal'ın izzetini Türkistan'dan
Viyana kapılarına kadar yaymışlar,
Anadolu'yu bize vatan olarak emanet
etmişlerdir.

Bugün bizler, 70

Dünyada hızlı değişikliklerin gözlendiği bir dönemde yaşıyoruz. Allah'a
şükürler olsun ki, bir zamanlar ancak
hayal edebildiğimiz ideallerimiz, şimdi
tecessüm etmiş gerçekler haline geldi.
Bundan birkaç yıl önce "Türkiye dı
şındaki Türk topluluklarının mim,
manevı ve siyası meseleleri" başlığı ile
bir panel tertiplenmiş olsaydı, üzerinde
duracağımız konular çok farklı olurdu;
bilgilerimiz ve müşahedelerimiz noksan
olurdu. Halbuki bugün düşündüğümüz
her şeyi gerçekleştirme imkanına sahibiz. Bütün enerji ve imkıinlanmızı
kullanarak, bu tarihı fırsatı değerlendirmek, Müslüman Türk Milletini
2l'nci Asrın büyük gücü haline getirmek göreviyle mükellefiz.

yıldan

beri

baskı

altında kalrmş kardeşlerimize, aynı

ruhu
mükellefiz. Asrın imklinlannı
kullanarak, her fırsatı, her vesileyi değerlendirerek borcumuzu ödemekle sorumluyuz.
taşımakla

Diğer

bütün kamu kurum ve ku-

ruluşları gibi Diyanet İşleri Başkanlığı

olarak biz de, bu vazifenin şuurunu taşıyoruz. Türkiye'nin güzıde gönüllü kuruluşlarının aynı ruha, aynı mesuliyet
duygusuna sahip olmalarından da kı
vanç duyuyoruz.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Avrupa,
Amerika ve Avustralya kıtalarının çeşitli ülkelerinde çalışan milyonlarca vatandaşımızın

yanında,

bağımsızlığını

doğu, batı ve güney Türkistan, lsllimla

kazanan Türk Cumhuriyetleri, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Balkanlar,
Kafkaslar ve bugünkü Rusya içerisinde
yaşayan soydaşlarımıza da din hizmeti

şerefyab

sunmaktadır.

Soydaşlarımızın

yoğun

olduğu

olduktan sonra, bu topraklarda
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Altı Türk Cumhuriyeti ile Moskova'da birer Din Hizmetleri Müşavir
liği kurulmuş ve gerekli atamalar yapıl
mıştır. Dolayısıyla, bu ülkelerdeki din
hizmetlerinin daha etkin ve verimli hale
getirilmesi için imkanımız doğmuştur.

Esasen, Başkanlığımızın yurt dışı
din hizmetleri konusundaki tecrübe ve
birikimi iyi seviyededir. Bu bizim için
önemli bir avantajdır. Özellikle Türk
Cumhuriyetlerindeki idareler ve soydaşlarımızın, din hizmetlerine sıcak ve
samimi ilgisi ise, bu hizmetlerin daha
etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için ikinci bir avantajdır.

iürki

- .._&• ıa
. y~ Dı~ındaki Türk Toplulu
Mıllı ro~~!evi ,ıe Siyasi Mesel
MERKEZ

11EYETIRI

Değerli
misafirler, Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlığa tebliğ
ettiği ilahi mesajın özü, bilgi, hikmet,
adalet, hak. hukuk, huzur ve mutluluktur. Yüce dinimiz, kavgaları sona
erdirmiş, haksızlıkları ortadan kaldırmış, insanlığa huzur, barış ve istikrar
getirmiştir. Enerji dolu milletimizi
büyük bir medeniyetin mimarı yapan,
yücelten lslam'ın bu mucizevı mesajıdır. Bugün de aziz milletimizi, birlik

Değerli misafirler, 70 yılı aşk.m bir
süreden beri totaliter bir yönetimin al-

ve beraberlik içinde tutan, aynı gayelere

tında dinı,

yönelten yüce dinimizin emirleridir.
Toplumu rahatsız eden, insanların
huzurunu bozan her hareket önceli kle
karşısında dinine bağlı insanları bulacaktır. lsHim, kavganın değil, barışın;
ayrılığın değil birliğin ifadesidir. Bizler,
Yüce Dinimizi J000 yı ldan beri bu şe
ki lde anladık ve yaşadık. lslamiyetle şe
reflendiğimiz andan itibaren tarihin her
sa~ası bu anlayışımızın açık delilleridir.
Tarihimizin

hiçbir

döneminde

İslam, kavganın, ayrılığın gerekçesi olmamıştır;

huzurun

tam tersine,

dirliğin,

düzenin,

teminatı olmuştur.

Dinimiz.i dün olduğu gibi, bugün
yarın
da bu anlayışla değerlendirmeliyiz. İslamın özüne uygun
olan da budur. Cehaletten, ard niyetten
ve kendi huzursuzluğu din kılıfı ile
ifade etmek isteyenlerden kaynaklanan
çarpık anlayışlar, her zaman var olmuştur. Ancak bu tür faaliyetler, toplumun bütünü tarafından zararsız hale
getirilmiştir. Bu hatalı yahut kasıtlı anlayışların cemiyetin bütününe zarar verde,

memesi için ancak dinin gerçek hüviyetiyle tanıtılması, ilahi mesajın aslına uygun olarak halka aktarılmasıyla
mümkündür. Başkanlığımızın temel görevi de esasen budur.

tında

hak ve hürriyetleri

baskı

TÜRK DEMOKRASi
VAKFl

Başbakan

Süleyman Demirel ko"Evvela Türk
Ocakları Vakfını, Türkiye Diyanet Vakfını ve Türk Demokrasi Vakfını böyle
bir toplantı tertipledikleri için tebrik
ediyorum.
nuşmasının

başında

Gerçekten Türkiye'nin gündeminde

al-

de, dünyanın gündeminde de bugün bir

susamış

olan soy-

aktaracağımız

İslam,

"Türk Toplulukları" konusu vardı r.
Türk toplulukları konusunun; evvela
Türk toplulukları içerisinde doğru anlaşı lması lazı m, sonra Türkiye'de doğru
anlaşılması lazım, dünyada doğru an-

tutulan ve etine

daşlarımıza
onların

da birlik ve beraberliği için teAnadolu ile Orta Asya
arasında kuru lacak en sağlam köprülerden birisi de dinı birlik ve beminat

TURKIYE DiYANET
VAKFI

olacaktır.

raberliğimiz olacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu
anlayış ve kavrayışın sahibiyiz. Altını
çizerek ifade ediyorum; İslamiyeti gerçek hüviyeti ile dine susamış olan soydaşlarımıza tanıtmayı gaye edinen her
teşebbüsü de desteklemeye hazırız.
Böylesine mühim bir konunun ele
alındığı bir panelde bana hitap etme fır
satı verdikleri için Tertip Heyetine teşekkür ediyor, teşebbüsü gerçekleştiren
Türkiye Diyanet Vakfını, Türk Demokrasi Vakfını ve Türk Ocaklarını tebrik ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum."
Panele katı lan Başbakan Süleyman
Demirel, yaklaşık 1,5 saat süren konuşmasında; Türkiye Dışındaki Türk
topluluklarının mim, manevi ve siyası
meseleleri hakkındaki düşüncelerini
dile getirdi.

laşılması lazım.

Parçalanmış

toplulukların 100
birbirlerinden aynlıkları ve bu 100 senenin de 70 senesinde bir katı rejimin altında yaşamış
ol maları pek çok değer yargılarını de-

seneye

bu

yaklaşan

ğiştirmiştir.

Mesele çok ciddi, fevkalade dikkatle tartışılması gereken ve doğru tartışılması gereken bir meseledir" dedi.
Susarak doğruyu bulmanın mümkün olmadığını, tarafların birbirlerinin
fikirlerine hoşgörüyle bakması gerektiğini, Sovyetler Birliği'nin henüz
kısa süre önce çökmüş olduğunu, bunun
içerisinden çıkan 15 cumhuriyetin bağı msızlıklarını n üzerinden bir sene geçtiği ni, dünya şartlarının yatışmış, oturmuş
olmadığını
belirten Başbakan
Süleyman Demirel, devletin yönetimin-
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de bulunan siyasi kişilerin daha dikkatli
olmalarının gerektiğini söyledi.
Başbakan Süleyman Demirel "Evet,
bir gün biliyorduk ki, mazlum milletler,
esir milletler, bu topluluklar, bu esaret
boyunduruğundan kurtulacaktır. Bunu
terennüm ettik, bunu çok iyi terennüm
ettik. Esasen Türkiye'nin bulunduğu
coğrafyada senelerce bir büyük devin
karşısında antikomü.nist ve Türk milliyetçiliğinin de mümessili olan bir antikomünist ülke olarak durabilmesi de
kolay bir iş değildi.

Bu büyük devin bütün hıncını üstüne çekerek bu bölgede, Türkiye'de
barınırken, yani dünyanın semalarında
ayyıldızlı bayrağı dalgalandırırken ve
işte bu bölgedeki milli, manevi değerleri muhafaza ederken, bu bölgenin
minarelerinde ezanı muhafaza ederken
yaptığı büyük bir iş vardı. Bu iş; dalgalanan bayrak ve minarelerinde okunan ezan, camilerinde yapılan ibadet ve
dua sadece bu ülkenin insanları için yapılan bir şey değildi. Bu, işte bu mazlum milletlerin, bu masum insanların,
yani "Türküm, Türk soyundan geliyorum, Müslümanım" diyen bu insanların bir gün sabah kalktıkları vakit,
şu veya bu şekilde bağımsızlıklarını
elde etmeleri ve o şuuru yaşatabilmelerine de en büyük yardımdı.
Nitekim 70 sene, 100 sene sonra ayrılıktan sonra Anadolu' daki Türklerle,
Orta Asya'daki, Kafkasya'daki veya
dünyanın başka yerindeki Türklerin kucaklaşmalarındaki
sıcaklık
ve samimiyet de onun eseridir.
Türk topluluklarının milli, manevi
ve siyasi meseleleri dediğimiz zaman,
henüz bağımsızlığına kavuşmamış ülkelerin sorunları başkadır, yani toplulukların; henüz bağımsızlığına kavuşmamış ve henüz başka ülkelerin,
federasyonların içerisinde bulunan toplulukların
durumları
başkadır,
bağımsızlığına
durumları

kavuşmuş

toplulukların

gene başkadır.

Hemen

şunu

söyleyelim ki, Sovyet
bünyesinde yaşamış
bulunan bu toplulukların hepsinde bir
nevi "Slav milliyetçiliği" diyebileceğim,
ki dikkatle söylemeye çalışıyorum, milliyetçiliğin, Slav milİmparatorluğunun

liyetçiliğinin,

bu toplulukları mümkün
mertebe kendi öz değerlerinden uzaklaştırma ve başka istikamete, başka
değer yargılarına oryante etme, yanaştırma gibi birtakım gayretleri olmuştur" dedi.
Komünist rejimlerin din ve vicdan
hürriyetini yozlaştırmaya, inançları tah~
rip etmeye yönelik bir politika takip ettiğini,
oysa din duygusunun küçümsenmemesi gerektiğini anlatan
Başbakan Süleyman Demirel, Aşkabat
ziyaretlerinde bu şehirde minare göremeyince, Türkmenistan Başbakanı
Niyazov'dan bir arsa gösterilmesini istediklerini ve bu arsada bugün Türkiye
Camisi inşaatının yükseldiğini, minare
görülmeyen yerlerde Müslüman toplulukların sıkıntı içinde olduğunu, belirtti.
Bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetlerinin hemen ülkemize geldiğini, bu ilişki ve kardeşliğin siyaset
meselesi olmadığını, hükümetler değişse de politikaların değişmeyeceğini,
karşılıklı sevgi ve saygının olduğunu
belirten Başbakan Süleyman Demirel
"Bir gurur verici olaydır 29 Ekim 1992
tarihinde, Cumhuriyetin yıldönümünde
meydana gelen tablo. Davetimiz üzerine 5 cumhuriyetin cumhurbaşkanları
Türkiye'ye geldiler. Burada bir zirve
toplantısı yaptık ve Hipodrum'da Türk
Milletinin özü olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Türkiye'nin geleceği olan
Türk gençliğinin resmi geçitini beraberce takip ettik. Orada, 6 tane Türk
devletinin devlet başkanları yan yana
idi. Geçen bir sene zarfındaki Türk toplumu için, bu Türk toplumuna değer verenler için, kendisini o toplumdan sayanlar için, kendisini o toplumdan
saydığı için gurur duyanlar içiri bence
bir gurur kaynağıdır. İşte budur geçen
bir sene zarfındaki olayın özü.. " dedi.

Ekonomi ve diğer alanlarda Moskova'ya bağlı olan bu cumhuriyetleri
Türkiye'nin dünyaya tanıttığını, Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'na,
Birleşmiş Milletlere üye olmaları için
her türlü gayretin gösterildiğini, bazen.
kendisine "Ne o, Türk imparatorluğu
mu kuruyorsunuz" dendiğini, buna
karşı bu ülkelerin bizim kardeşimiz ol-

duğunu, aynı dili konuştuklarım, ayiıı
milletin çocukları olduğumuzu, Kaş
garlı
Mahmut'u, Ahmet Yesevi'yi,
Manas Destanı'nı
Dede Korkut'u,
Fuzı1Ii'yi,
Nizami'yi
bütün
toplulukların sahiplendiğini ifade ettiğini
söyledi.

Türk topluluklarının bugün dikkat
etmesi gereken hususlardan birincisinin
birbirlerine düşmemeleri ve sorunlarını
barışçı yollardan çözmeleri gerektiğini,
ikinci olarak ta içlerinde iktidar kavgalarına

düşmemeleri

gerektiğini,

Orhun abidelerindeki öğütlerden ders
alınması gerektiğini belirten Başbakan
Süleyman Demirel "Şimdi öylesine bizi
kucaklamıştır
ki o ülkeler, Kır
gızistan' da benden evvel giden heyete bakanlar seviyesinde- söyledikleri
şudur, bakmışlar bakmışlar, onlara demişlerdir ki; "Siz buralardan çekik
gözlü gittiniz, çakır gözlü geldiniz; at
sırtında gittiniz, uçakla geldiniz." İşte
fark bu. 1000 sene geçmiş ama, yahut
da 900 sene, işte fark bu. Ama gene aynısınız,
aynı
insanlarız,
aynı
kardeşleriz, aynı milletin, aynı toplumun
çocuklarıyız.
Bunu her yerde görebilirsiniz ve oradaki insanlar, Türkiye' deki kardeşlerinin başarılarından
gurur duymuşlardır ve duymaktadırlar.
Bir şey daha söyleyeyim: 1992 yılı
içerisinde bu ülkelerden 1O bin çocuk
getirmeyi tasarladık. Bunun 8 bini gelmiş okullarımızda okumaktadır.

bilgiler veren

okullarımızda,

Dinı

askerlik
öğreten
okullarımızda,
Harp Okulumuzda, üniversitelerimizde ve sanayi
liselerimizde, sanat liselerimizde, bu çocuklar da 2-3 ay zarfında Türkiye'ye
adapte olmuş ve bizim çocuklarımız olmuştur. Bu programa fevkalade önem
veriyorum ve bu programın daha da
ihya edilerek götürülmesi lazımdır ki,
gerçekten bu büyük topluluğun 100 senede koparamadığı gönül bağını, koparamadığı zihin bağını, koparamadığı
kültür bağını yeniden köprüleştirmek,
yeniden kökleştirmc:k, yeniden daha
çok güçlendirmek gibi bir durumla
karşı karşıyayız. Bu yapılacaktır, bunun
peşindeyiz." dedi.

TÜRKİYE DİYANET VAKfl
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Ülkemizden giden herkese işi ciddi
gönlündeki
Türkiye imajını yıpratmamalan gerektiğini , televizyon ve telefon komısunda yapılan çalışmalann önemini
anlatan Başbakan Süleyman Demirel,
Orta Asya dışında yaşayan Türk topluluklannın meselelerine de değinerek
tutmalannı, kardeşlerimizin

konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu, İnsan Haklan Beyannamesinin
Binaenaleyh, dil, din, ırk ,
mezhep farklılıklannın tümünü kaldıran; ama, "Yeter ki insan ol" diyen
sestir. Bu ses gayet tabii ki, Mevlana'da,
Hacı Bektaş'da ve Yunus' da Anadolu
topraklarında devam etmiştir ve bu toprakların yoğrularak Türk yurdu haline
gelmesini sağlayan bu bilyük insanlara,
bu evliyalara, bu alimlere ve bu ulu kişilere bizim manevi borcumuz vardır.
Bu borcu ödeyeceğiz."
başlangıcıdır.

Dünyada sanayileşmiş tüm ülkelerin bağımsız Türk cumhuriyetleriyle ilgilendiğini anlatan Vehbi Dinçerler, meselelerin iktisadi, mali tarafıyla da ilgilenilmesini, Ermenistan'la
kurulan ilişkilerde çok dikkat edilmesi
gerektiğini ifade etti.
Vehbi Dinçerler, konuşmasının sonunda, "Efendim, aslında çok güzel hazırlanmış üç tane tebliğ var. Tebliğleri
okuyanlarınız takdir edecekler ve tescil
edeceklerdir; gerçekten konuya son derece akılcı , tutarlı ve uzun vadeli yaklaşılmıştır ve hepimizin hemen hemen
çok büyük bölümüne bizim Türk Cumhuriyetlerine, Azerbaycan şüphesiz
dahil, Türkistan Cumhuriyetlerine ve
Azerbaycan'a ve bundan sonra oluşacak
azatlık

kurumlarına

şüphesiz

mesaj,

söylediği Batı

Macar

götüreceğimiz

Başbakanının

Hıristiyanlığı değerleri

değil,

kendi

raber

aldığımız,

değerlerimizi,

beraber

oradan beyoğuruldu

beraber yaşadığımız, uğruna şe
hitler verdiğimiz kendi mesajlarımızı
götürmek mecburiyetindeyiz." dedi.
ğumuz,

Anovotnn Partisi Genel

Başkan Yardımcısı

Vehbi Dinçerler

Anavatan Partisi Genel Başkan YarVehbi Dinçerler, yaptığı konuşmada bu meselelerin, ne kadar geniş

dımcısı

olduğunu, geçmi şimizden geleceğimi ze

kadar geniş bir zamanı kapsadığını belirterek, "Şimdi, tabii benim bir başka
konuşma hazırlığım vardı; ama, bu gerçekten geniş konuşmadan sonra sadece,
bazı önemli noktalan, özellikle Sayın
Başbakanın huzurunda arz etmek istiyorum." dedi.
TRT ve Avrasya yayınlarının olumsuz programlarına dikkat çeken Vehbi
Dinçerler, Rusya Federasyonu'nun bu
cumhuriyetlerle ilgisini kesmeyeceğini,
bu cumhuriyetlerde de iç sorunlar yaşandığım belirterek, bu ortamda böyle
bir panel düzenlenmesi ve panelde sunulan tebliğlerde konuya akılcı, tutarlı
ve uzun vadeli yaklaşıldığını söyledi.

Refah Partisi adına Fehim Adak,
panelde yaptığı konuşmada, "Bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetlerine götürulecek hizmetler için yeterli kaynak ayrılmasını, oralarda yaşayan insanlara İslamiyetin öğretilmesi
gerektiğini belirterek, İMF'nin bu cumhuriyetlerle ilişkilerine dikkat çekti.
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Baş
kan Vekili Ali Dinçer panelde yaptığı
konuşmasında, "Ruslar'ın Rus Çarlığı
deneyiminden sonra Sovyetleri kurduğunu, Anadolu Türklerinin de Selçuklu ve Osmanlının torunları olduğunu, Kurtuluş Savaşı'ndan günümü-

Refah Portisi Genel

Başkan Yardımcısı

Fohim Adak

Cumhuriyet Holk Partisi Grup Başkan Vekili Ali Dinçer

ze büyüyen Türkiye'nin kendine yaraşır
politikalar üretmesini, her şeyi ile seferberlik havasına girmemizi, böylelikle
bazı batılı düşünürlerin de dediği 21.
yüzyılı Türk yüzyılı yapabi leceğimizi
belirterek "Türkiye özellikle Balkanlar,
Kafkasya, Orta Asya, Ortadoğu gibi
bölgelerde tarihi sorumluluğunun gereği olarak etkin bir dış politika uygulamalıdır." dedi.
Ali Dinçer, Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk, Azerbaycan hakkında da geniş bilgi verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri
Milletvekili Mustafa Dağcı panelde
yaptığı konuşmada, "Birleşmiş Milletler'in yaptığı tespite göre dünyada
215 milyon Türkçe konuşan, yani 215
milyon Türk yaşamaktadır. Bunların yarısından biraz fazlası bağımsızlık ilan
etmiş, geri kalanı ise maalesef esir durumdadır. Bunların büyük bir çoğunluğu da Doğu Türkistan, Çin'de ve
diğerleri komşu ülkelerimiz dahil olmak
üzere dünyanın büyük bir coğrafyasına
dağılmış durumdadır." dedi.
Devletimizden ve tüm yetkililer:den
öncelikle milli' kültürümüzün ve milli'
birliğimizin güçlendirilmesi için gayret
etmelerini isteyen Mustafa Dağcı, Rusların Kıril Alfabesi'ni bile Türk toplulukları arasında farklı uygulayarak onları böldüğünü, bizim de önce alfabe
birliğinden başlamamız gerektiğini, her
konuda daima konseyler kurulmasını isteyerek "Mim politikalar, milli hedefler
tesbit etmek mecburiyeti vardır; onların
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Öğleden sonra başlayan ve Baş

kanlığını

Prof.Dr.Süleyman
Hayri
Bolay'ın yaptığı il. Oturumda, ilk konuşmayı Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Kemal Güran "Bağımsızlığını kazanan Türk-İslıim Cumhuriyetlerinin manevi meseleleri" konulu tebliği ile yaptı.

BAGIMSIZLIGINI KAZANAN
TÜRK-İSLAM
CUMHURİYETLERİNİN
MANEVi MESELELERİ
Sovyetler Birliğinde yaşayan Müslüman toplulukların son yüzyı l içinde
karşılaştıkları güçlükleri; İslamiyetin bu
güçlüklere rağmen Türk ve Müslümanlarda etnik birleşmeye sebep olduğunu,
Sovyet rejiminin Türklük ve Müslümanlık bilincini ortadan kaldırmak için
çeşitli federal cumhuriyetler, özerk
veya otonom bölgeler ihdas ederek onları asımile etmeye çalıştığını ifade
eden Kemal Güran, "Ancak bu çabalar,
Müslümanların geleneksel değer hükümlerinin ortadan kaldırılması için yeterli olmamış, bu değer hükümlerinin
yerini alacak yeni bir Sovyet milli' rejimine bağlılığa dönüştürülememiştir.
Aksine, mim ve dini kimliği yok etmek
için uygulanan "BÖL ve YÖNET" politikası, Müslümanların kendi aralarında
daha sıkı bir dayanışmaya girmelerine
sebep olmuştur" dedi.
Orta Asya Müslümanlığının, Taş
kent, Buhara, Semerkant ve benzeri
Türk-İslıim kültür merkezlerinde yetişen binlerce bilim adamı ve mutasavvıf tarafından Anadolu ve Balkanlara yayıldığını, Alperen ve gazi
dervişlerin gönül birliğimize olan katkılarını anlatan Kemal Güran, Orta
Asya ve diğer Sovyet Cumhuriyetlerindeki gelişmeleri tarihi süreç içinde
dinleyicilere nakletti.
Bu illkelerde meydana gelen 70 yıl
dini, manevı hayattaki gerilemenin
telafi edilmesi için, Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın benzeri teş
ki latının oralarda kurulması, ilahiyat ve
imam-hatip liselerinin açılması, din ve
ahlak kültürü derslerinin tüm okullarda
lık

okutulması ,

Kur'an kurslarının açılması
belirten Kemal Güran, sonuç
ve öneri olarak şu görüşleri dinleyicilere aktardı.
gereğini

"70 yılı aşan Sovyet yönetimi ve
120 yılı aşan Rus işgali sonrasında
(Kazan Türkleri için bu tarih 400 yılı
aşmaktadır) bağımsızlık şerefine ulaşan

Türk halklarının manevı problemleri, istikbale matuf olarak hayati bir mesele
halinde önümüzde durmaktadır. Başta
yüce dinimiz lslamiyet olmak üzere, bu
insanlara yeniden kavuşacakları kimliklerini manevı değerleri verecektir.
Konu bizi, yani Anadolu Türklüğünü
her bakımdan, yakından alakadar etmektedir. Herşeyden önce, Türk Dünyasının kültürel birliği ve kader ortaklığı, söz konusu bu manevi değerler
üzerinde yükselecektir. Bu alanda, gözden ırak tutmamamız gereken temel tesbitler şunlar olmalıdır:
1- Milli kimlik adına vardiğimiz
bizi diğer kardeşlerimizle benzer kılan budur- kapsayıcı bir şekilde
lslamiyet tarafından şekillendirilmiştir.
Türk-Milli kimliğinden İslfuniyetin kazandırdığı ve yaşattığı vasıflar çı
kartıldığı takdirde geriye çok az şey kalacaktır. Bu sebeple milli' nitelikler
üzerinde dururken, dinimiz merkezde
yer almalıdır.
vasıf -ki

2Dünya
Türklüğü,
Azerbaycan' daki kardeşlerimiz hariç aynı
mezhebe bağlıdır. Türk Milleti İsHimi
yeti benimsediği tarihten itibaren, milü
hasletlerinin tesiri ile, diğer Müslüman
topluluklardan farklı bir Müslümanlık
anlayışını hakim kılmışlardır. Diğer
milletlerle mukayeseli olarak bu anlayış; dini değerlere aşın bağlılık, saygı
ve hayatlarını inançlarına vakfetme gibi
özelliklerdir. lsldmiyeti gönlüne en çok
yerleştiren millet Türkler olmuştur. Bu
giln bile bu farklılıklar müşahade edilebilir: Başka milletlere mensup bazı
Müslümanlar namazın farzını eda edip
çıkarken Türk, huşu içinde tesbihin ve
duanın sonuna kadar bekler. Bir Arap,
Kur'an-ı başının altına koyup yatarken,
bir Türk hiçbir zaman Kur'an-ı belinden aşağı tutmaz. Bu farklılıklar,
inanç birliğinin dışında üsluplardır. Buharada yaşayan bir Özbek'le Konya'da
yaşayan bir Müslümanın üslubu aynı
dır, sadece din söz konusu olduğu halde
Orta Asya·daki bir Türkü Anadolu'daki
Türk'e yaklaştıran bu üslup birliği, dini
aynı şekilde anlama ve yaşama tarzıdır.

Mütevelli Heyeti Üyesi Kemal Güra n

3- Orta Asya'daki kardeşlerimiz, 70
yılı aşan Komünist idarenin arkasından
hürriyeti teneffüs ettikleri anda, bu uzun
süre içinde yasaklanan, baskı altına alı
nan dini hürriyetlerini büyük bir susuzlukla, açlıkla yaşamaya baş
lamışlardır. Bu açlık ve susuzluk,
kolaylıkla bir tepkiye dönüşerek dinin
aşın formlarının gilç kazanmasına yol
açabilir. Özellikle aşın dini akımların
güç kazanmasına, dini yönelimlerin
aşın mecralara dökülmesine sebep olabilir. Bu sebeple, dinin doğru izahının,
doğru kavranışın aktarılması, öncelikli
bir mesele olarak sürekli gündemde tutulmalıdır. Bu durum da, dini değerlere
öncelik vermemizi gerekli kılmaktadır.
4- 10.000 öğrencinin Türkiye'ye getirilmesi, tarihin akışını değiştirecek
çapta önemli bir icraattır. Din eğitimi
konusunda Türkiye'deki imam-hatip liseleri ve ilahiyat fakülteleri, Orta Asyalı
kardeşlerimiz için son derece uygun
modellerdir. Bu sahalarda eğitim alacaklara öncelik verilmesi veya öğ
rencilerin bu sahalara yönlendirilmesi
faydalı olacaktır.

5- Avrasya Televizyonu ile oluşan
Türkiye imajı, gelecek ıçın karamsarlığa sevket~ektedir. Avrasya Televizyonu'nda yayınlanan programlar,
çok ciddi bir muhasebeden geçirilmeli,
kardeşlerimizin dini, manevi hislerini
incitecek ve Türkiye için menfi çağ
rışımlar yapacak programlar yayımdan
kaldınlmalıdır.

6- Devletler arasındaki yakınlaşma,
tabii mecrası içinde önemli gelişmeler
kaydetmiştir. Gelecekteki gönül bir-
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teminat altına alacak olan, halkBu yakınlaşma,
hemen tamamiyle dini-manevi özdeşliler üzerinde yükselecektir. Bu yüzden Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakfımız, Orta Asya'ya dönük cami
yaptırma, din eğitimi ve dini neşriyat
konularına özel bir ağırlık vermektedir.
Bu yöndeki çabaların geniş bir katılımla
arttırılması son derece isabetli olacaktır.
ların yakınlaşmasıdır.

7- Türkiye, din-devlet ilişkilerini
düzenlemede kendine özel bir model
bulmuştur. Bu model, zaman içinde bir
takım aşırılıkları törpillenerek gerçek
mecrama oturmaya başlamıştır. Bu modelin, etnik ve dinı yapıları itibariyle
Orta Asya ve Kafkaslardaki Müslüman
Türk toplumları için de uygun olacağını
düşünüyoruz. Bu sebeple din-devlet
ilişkilerinin
düzenlenmesinde
uygulamada görülen bazı aksaklıklar da
düzeltilerek "TÜRKİYE MODELİ" bu
devletlere de önerilmelidir." dedi.

Şüphesiz bu görev takdir edilmiştir
de, bunun gerçekleştirilme safhası baş
lamak üzeredir.

Böyle ilahi bir görevle yüklenmiş
olmak, büyük sorumluluklar yüklenmek
demektir, büyük zorlukları, yılmadan,
yıkılmadan aşmak, çözmek demektir.
Bu bakımdan, Allah milletimizin, devletimizin yardımcısı olsun." sözleriyle
konuşmasına başlayan Nevzat Kösoğlu,
"Orta Asya Türk topluluklarının bugün
durumunu, problemlerini müzakere edişimizdeki sebep, tabu ki orada yeni bir
durumun ortaya çıkması, Sovyet İm
paratorluğu'nun
parçalanması,
Türk
topluluklarının siyasi anlamda bağımsızlıklarına
kavuşmasıdır.
Ama,
tabiı asıl mesele, onların değişmeyen
maddi şartlan, coğrafyası ve beşerı unsurlarıyla yeni bir dünya kurmak yolunda düşünce, inanç, kavrayış, bakış
açılarında ne olacakları, hangi ölçülere
tutunacakları meselesidir.
Çağdaşlaşmanın

iki problemi vargerçekleştirecek sosyal gerilime, güce, o
manevı güce sahip olabilmek; ikincisi,
çağdaşlaşmanın üslubunu, ileride yeni
bir kimlik arayışına ihtiyaç duymayacak
tarzda daha başlangıçta doğru tayin edebilmek. Bizim 200 yıldır içinde ol-·
duğumuz mücadeleyi, çatışmaları Orta
Asya Türk toplulukları bugün yeniden
farklı imkanlar içerisinde yaşamaya
başlayacaklardır." diyerek sözlerini sürdürdü.
dır:

ORTA ASYA
TÜRK TOPLULUKLARJNIN
MİLLi MESELELERİ
Panelde ikinci tebliği Türk Ocakları
Merkez Heyeti adına Nevzat
Kösoğlu sundu.
Derneği

"Ben aynca, insanlar gibi milletlerin de belli zamanlarda, belli görevler yüklendikleri inancında olan birisiyim. Dünyadaki gelişmeler, Türk
Dünyasındaki açılmalar öyle gösteriyor
ki, milletimize yeni büyük bir görev
tahmil edilmek üzeredir.

Birisi,

çağdaşlaşmayı

Timur ve Altınordu dönemlerini, bu
dönemlerde Türk topluluklarının yapısını, dünyada meydana gelen siyasi,
ekonomik ve kültürel değişmelerin bu
toplulukları nasıl etkilediğini anlatan
Nevzat Kösoğlu, "Şimdi buralarda
dilde, dinde birliğin sağlanması hem o
çağdaşlaşmayı gerçekleştirecek ruhi gerilimin gerçekleşmesi bakımından, hem
de o gelişmenin üslubunu belirleme bakımından fevkalade önemlidir.

Bu.bakımdan ortak bir alfabe, uzun
vadede belki ortak bir dile gidişin ilk
basamağı ve sonuncu basamağı ol!ı
caktır.

Din
Türk Ocaklan Derneği Merkez Heyeti
Nevzat KôSOÖLU

adına konuşan

konusundaki

kadaşımızın

tebliğini

değerli
ardinledik. He-

pimiz de esasen ilgili olduğumuz bu konuda giden-gelen dostlarımızdan yahut
yazılanlardan
birçok
şeyler
öğ
reniyoruz. Din konusu, tarih sahnesine
çıktığımız zamanlardan bu yana, sadece
bizim için değil bütün toplumlar için,
medeniyet kurucu temel inançtır, temel
sistemdir. Bir milletin inanç sisteminde
çok değişik unsurlar olabilir; ama, ana
çatısını, ana yapısını din oluşturur.
Sovyet döneminde bu kabile hassasiyetleri ve benzeri lokal asabiyetler
büyük ölçüde törpülenmiştir. Bu törpülenme ortaya daha büyük birliklerin
ve hassasiyetlerin doğmasına yol açmıştır. Mesela, Özbekistan'da bir Özbeklik hassasiyeti vardır. Bu artık dar
asabiyetlerden, milli hassasiyetlere yükselme noktasıdır. Bu bir imkandır, ulaşılmış güzel bir noktad.ır. Ancak, bu
noktada takılı kalınır ise, giderek hem
Orta Asya'da kendi toplulukları arasında, hem bizim ideallerimiz, hayallerimiz açısından fevkalade tehlikelidir. Onun için bu çaptaki millt
asabiyelerin üstüne bir üst kavram olarak Türk kimliği hassasiyetini de bunlara kazandırmamız lazımdır. Türk kimliğini, Türklük hassasiyetini bu millt
hassasiyetlerin üstünde bir üst kavram
olarak hassasiyetle işlemeli ve onlara
kabul ettirmeliyiz diyorum. Ruhi',
iktisadi, kültürel yakınlaşmamızda
temel noktalardan birisi de bu olacaktır." dedi.

GÜNÜMÜZDE
TÜRKİYE DIŞINDAKİ

TÜRKLERE BAKIŞ
Konuşmasına

Türk dünyasını taBülent Akarcalı,
Türkiye Türklerini, iç içe geçmiş çemberlerin merkezi kabul ederek, mer-·
kezden dışarı doğru, Türkiye dışındaki
Türk vatandaşlarını, Osmanlı ve diğer
Türk devletleri içinde yaşayan Türklüğe
etnik yada siyasi kardeşlik duygusu ile
bağlı insanları, Türk milletinin parçası
kabul edilen Türk topluluklarını Türk
dünyasının bir parçası olarak kabul ettiğini söyledi.
nımlayarak başlayan

Bülent
vamla;

Akarcalı

konuşmasına

de-
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liğimizi

teminat altına alacak olan, halkBu yakınlaşma,
hemen tamamiyle dini-manevi özdeşliler üzerinde yükselecektir. Bu yüzden Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakfımız,
Orta Asya' ya dönük cami
yaptırma, din eğitimi ve dini neşriyat
konularına özel bir ağırlık vermektedir.
Bu yöndeki çabaların geniş bir katılımla
arttırılması son derece isabetli olacaktır.
ların yakınlaşmasıdır.

7- Türkiye, din-devlet ilişkilerini
düzenlemede kendine özel bir model
bulmuştur. Bu model, zaman içinde bir
takım aşırılıkları törpülenerek gerçek
mecrama oturmaya başlamıştır. Bu modelin, etnik ve dini yapılan itibariyle
Orta Asya ve Kafkaslardaki Müslüman
Türk toplumları için de uygun olacağını
düşünüyoruz. Bu sebeple din-devlet
ilişkilerinin
düzenlenmesinde
uygulamada görülen bazı aksaklıklar da
düzeltilerek "TÜRKİYE MODELİ" bu
devletlere de önerilmelidir." dedi.

Şüphesiz bu görev takdir edilmiştir
de, bunun gerçekleştirilme safhası baş
lamak üzeredir.

Böyle ilahi bir görevle yüklenmiş
olmak, büyük sorumluluklar yüklenmek
demektir, büyük zorlukları, yılmadan,
yıkılmadan aşmak, çözmek demektir.
Bu bakımdan, Allah milletimizin, devletimizin yardımcısı olsun." sözleriyle
konuşmasına başlayan Nevzat Kösoğlu,
"Orta Asya Türk topluluklarının bugün
durumunu, problemlerini müzakere edişimizdeki sebep, tabii ki orada yeni bir
durumun ortaya çıkması, Sovyet İm
paratorluğu'nun parçalanması, Türk
topluluklarının siyasi anlamda bağımsızlıklarına
kavuşmasıdır.
Ama,
tabii asıl mesele, on.lann değişmeyen
maddi şartlan , coğrafyası ve beşeri unsurlarıyla yeni bir dünya kurmak yolunda düşünce, inanç, kavrayış, bakış
açılarında ne olacakları, hangi ölçülere
tutunacakları meselesidir.
Çağdaşlaşmanın

ORTA ASYA
TÜRK TOPLULUKLARININ
MİLLİ MESELELERİ

Panelde ikinci tebliği Türk Ocakları
Merkez Heyeti adına Nevzat
Kösoğlu sundu.
Derneği

''Ben ayrıca, insanlar gibi milletlerin de belli zamanlarda, belli görevler yüklendikleri inancında olan birisiyim. Dünyadaki gelişmeler, Türk
Dünyasındaki açılmalar öyle gösteriyor
ki, milletimize yeni büyük bir görev
tahmil edilmek üzeredir.

iki problemi vargerçekleştirecek sosyal gerilime, güce, o
manevi güce sahip olabilmek; ikincisi ,
çağdaşlaşmanın üslubunu, ileride yeni
bir kimlik arayışına ihtiyaç duymayacak
tarzda daha başlangıçta doğru tayin edebilmek. Bizim 200 yıldır içinde ol- ·
duğumuz mücadeleyi, çatışmaları Orta
Asya Türk toplulukları bugün yeniden
farklı imkanlar içerisinde yaşamaya
başlayacaklardır." diyerek sözlerini sürdürdü.
dır:

Birisi,

çağdaşlaşmayı

Timur ve Altınordu dönemlerini, bu
dönemlerde Türk topluluklarının yapısını, dünyada meydana gelen siyasi,
ekonomik ve kültürel değişmelerin bu
toplulukları nasıl etkilediğini anlatan
Nevzat Kösoğlu, "Şimdi buralarda
dilde, dinde birliğin sağlanması hem o
çağdaşlaşmayı gerçekleştirecek ruhi gerilimin gerçekleşmesi bakımından, hem
de o gelişmenin üslubunu belirleme bakımından fevkalade önemlidir.
Bu· bakımdan ortak bir alfabe, uzun
vadede belki ortak bir dile gidişin ilk
basamağı ve sonuncu basamağı ol!ı
caktır.

Din
Türk Ocakları

Derneği

Merkez Heyeti adına konuşan

Nevzat KôSOÔLU

konusundaki

kadaşımızın

tebliğini

değerli
ardinledik. He-
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pimiz de esasen ilgili olduğumuz bu konuda giden-gelen dostlarımızdan yahut
yazılanlardan
birçok
şeyler
öğ
reniyoruz. Din konusu, tarih sahnesine
çıktığımız zamanlardan bu yana, sadece
bizim için değil bütün toplumlar için,
medeniyet kurucu temel inançtır, temel
sistemdir. Bir milletin inanç sisteminde
çok değişik unsurlar olabilir; ama, ana
çatısını, ana yapısını din oluşturur.
Sovyet döneminde bu kabile hassasiyetleri ve benzeri lokal asabiyetler
büyük ölçüde törpülenmiştir. Bu törpülenme ortaya daha büyük birliklerin
ve hassasiyetlerin doğmasına yol açmıştır. Mesela, Özbekistan'da bir Özbeklik hassasiyeti vardır. Bu artık dar
asabiyetlerden, milli hassasiyetlere yükselme noktasıdır. Bu bir imkandır, ulaşı lmış güzel bir noktadır. Ancak, bu
noktada takılı kalınır ise, giderek hem
Orta Asya'da kendi toplulukları arasında, hem bizim ideallerimiz, hayallerimiz açısından fevkalade tehlikelidir. Onun için bu çaptaki milli'
asabiyelerin üstüne bir üst kavram olarak Türk kimliği hassasiyetini de bunlara kazandırmamız lazımdır. Türk kimliğini, Türklük hassasiyetini bu milli
hassasiyetlerin üstünde bir üst kavram
olarak hassasiyetle işlemeli ve onlara
kabul ettirmeliyiz diyorum. Rfihi,
iktisadi, kültürel yakınlaşmamızda
temel noktalardan birisi de bu olacaktır." dedi.

GÜNÜMÜZDE
TÜRKİYE DIŞINDAKİ
TÜRKLERE BAKIŞ
Konuşmasına

Türk dünyasını taBülent Akarcalı ,
Türkiye Türklerini, iç içe geçmiş çemberlerin merkezi kabul ederek, mer-·
kezden dışarı doğru, Türkiye dışındaki
Türk vatandaşlarını, Osmanlı ve diğer
Türk devletleri içinde yaşayan Türklüğe
etnik yada siyasi kardeşlik duygusu ile
bağlı insanları , Türk milletinin parçası
kabul edilen Türk topluluklarını Türk
dünyasının bir parçası olarak kabul ettiğini söyledi.
nımlayarak başlayan

Bülent
vamla;

Akarcalı

konuşmasına

de-

TÜRKİYE DİYANET UAKff

28 =====================-===---=====:::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::::::::::::::::::::::::::::::
''Ekolojik Bozulma"
Türk

Türk Demokrasi

Vakfı

Mütevelli Heyeti

Başkanı

Billenı Akarcalı

"Karşımızdaki

Yeni Gerçek Nedir,
Ne Yapabiliriz?"
Dil, din, soy, tarih ve kültür biromuzlarımıza
yüklediği
sorumluluk; Türk dünyasına yönelen politikalarımızın
aktif ama dikkatli,
gerçekçi ve verimli olmasını geliğinin

rektiriyor.
Türkiye öyle bir kader çizgisinde
ki, 21. yüzyıla ya Türk
Dünyası ile birlikte dünya devleti olmaya yönelmiş olarak, yada batı-doğu,
kuzey-kuzey batı, kuzey doğu hatta
Kıbrıs'tan kendisine yönelmiş olan tehditlerin devletleşmesinin sonuçlarına
katlanarak girecektir. Politikalırımızın
doğruluğu birinci; politikasızlık ve seyircilik de ikinci alternatifin gerçekleşmesine yol açacaktır.
bulunmaktadır

Üslendiğimiz bu büyük misyon, büyüklüğüyle orantılı hazırlık, altyapı

ve
çalışmalar gerektirir. Aksi takdirde hem
karşılıklı hayal kırıklıkları yaşanır, hem
de sıkıntılarla karşı karşıya kalınır. Ama
mükemmel politika ve stratejilerin çok
önemli eksiklikleri ö~ebildiği ve yetersiz imkanlara ·ra&men başarı sağ
lanabildiği de unutulmamalıdır.

dünyasını yanlış

bir anlama
ile dışa kapalı bir kavram haline dönüştürmemek gerekir. Çağdaş toplumları birlikte hareket etmeye zorlayan çevre konuları bu açıdan
öncelikle ele alınmalıdır. Bilindiği gibi
Türkistan'da ekolojik bozulma tam bir
insanlık faciasıdır. Meseleyi, sadece
"Türkistan aydınlarının milliyetçiliklerinin tezahür vesilesi" zannetmemek
gerekir. Sıkıntılar, insanlara, suya, toprağa ve diğer canlılara verilen zararlar
Birleşmiş Milletler ve başka uluslararası kuruluşların gündemindedir.

"Milli, Dini, Demokratik
Faaliyetler''
Stratejik yaklaşımlar ve Dış politika
bu ülkelerle aramızdaki bağın güçlendirilmesi için en
önemli şart demokratik ortamın varlığıdır. Bu ülkelerin iç işlerine karışmadan, 70 yıllık komünist rejim deneyinin üzerine daha önce hiç deneme
olanağı bulamadıkları yeni bir demokratik düzenin anlaşılması ve tüm
kurumlarıyla birlikte kurulabilmesi için
yardım etmemiz gerekmektedir." dedi.
doğrularının yanında

Oturum sonunda Prof.Dr.Süleyman
Hayri Bolay bir değerlendirme yaptı.
Tarihin akışının tersine işlediğini,
Anadoluyu Türkleştiren insanların yaşadığı bölgeler, 70 yıllık esaret hayatının unutturduğu İsl§mı Anadolu
Türklerinin öğreteceğini belirterek konuşmasına başlayan Prof.Dr. Süleyman
Hayri BOLA Y, Türkiye'de eğitim
gören 8 bin öğrenci için "O insanlar,

Ekonomik, teknplojik ve ilmı sahada Türkiye' nin eksikliğini hissettiği
unsurların çoğu Rusya'da mevcuttur.
Onların da eksiklik ve ihtiyaç h_issettiği
konuların
tamamı
Türkiye'de bulunmaktadır. Bu yönleriyle her iki ülke
birbirlerini tamamlayan şartlara sahiptirler.

Prof.Or. Süleyman Hayıi Bolay

Allah'ın varlığına inanıyor, tsl§m'a inanıyor,

Kur'an'a inanıyor, Peygamber'e
inanıyor. Fakat bunların ne olduğunu
bilmiyor. Çünkü 70 senedir hepsi komünist idarede yetişmişler. Allah dediğiniz zaman o gençlerin büyük bir çoğunluğunun
tasavvuru maddi bir
tasavvurdur. Siz buna gidip de Kur'an-ı
Kerim'in mücerred Allah tasavvurunu
anlatmakta güçlük çekersiniz. Evvela
kafasındaki putu yıkmanız lazımdır.
Bizim, bu dini telkin etmek üzere giden
kimseler veya burada vazifeli olan kimseler evvela buna dikkat etmeleri lazımdır. Kaş yaparken göz çıkarmak durumuna düşebilirler. Diğer bir husus bu
ülkeler bildiğiniz gibi en az iki asırdır
Rus istilası, Rus kültürünün mutlak hakimiyeti altındadır. Ye demin arkadaşlar da işaret ettiler alfabeyi bile
değişik şivelere değişik şekillere, birbirleri aralarında anlaşmalarını engellemek üzere değişik şekillerde uygulamışlardır.
Bugün
tanzimattan
buyana bizim aydınımızın büyük bir
kısmının hala batı hayranı olması ve
onun değerlerini kendi değerlerimizden
üstün görmesi gibi oralarda da benim
görebildiğim kadarıyla Rus hayranı,
Rustan başka bir kurtuluş yolu göremeyen aydınlar vard ı r. Ve bunlarda
bilhassa nüfusludurlar. Halen onun için
Kiri! Alafabesiyle lran fikriyatını müdafa eden, çıkış yolu olarak Türkiye'yi
seçen Türkiye'yi hedefleyen grupda vardır. Bunlar arasında mücadele gizli
veya açık devam etmektedir. Biz evvela
onun kafasına demin söylediğim gibi
ALLAH kavramının tam inancını yerleştirebilmenin yanında devlet kavramını da yerleştirmek mecburiyetindeyiz. Ondan sonra devlete sahip çı
kacaktır. Kendi devletinin olduğuna
sahip çıkacaktır." dedi.
Avrupa ve Amerika'daki Üniversitelerde kurulu bulunan Türkoloji
Enstitülerinin bir bir kapatıldığını, bunların yerine Kazakça. Kırgızca gibi şi
velerle ilgili Enstitülerin açıldığını, belirten Bolay, bunun nedeninin Türk
birliğini engellemek olduğunu söyledi.
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMi REL:
"ANKARADA ARTIK YABANCI HEYERERİ GEZDİRECEGİMİZ BİR MAGAZAMIZ VAR"

ALIŞVERİŞİN BAŞKENTi

BEGENDİK- KOCATIPE ACiLDi
,
v'

Yapımını Komaş

(Kocatepe

Modem Mağazacılık İşlet
meleri A.Ş.)'ın Gerçekleş
tirdiği Beğendik-Kocatepe

Hizmete Açıldı.

v'

Tamamıyle

yerli sermaye ve
bir zaferi olan bu
mağa.za, ülkemize yepyeni
bir hizmet anlayışı getirecektir.
emeğin

Yapımı Vakfımızın iştiraklerinden KOMAŞ tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük ve

en modern magazası Begendik-Kocatepe, Baş
bakan Süleyman Demirel tarafından 30 Nisan
1993 Cuma günü saat 12.00 de hizmete açıldı.
Magazanın

açılış töreninde ilk konuşmayı
Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Şallı
yaptı. Aynı zamanda Vakfımız Mütevelli Heyeti
Üyesi olan Hayrettin Şallı, iki yıl emek vererek
ülkemize kazandırdıgı magazanın açılış sevincini
ve heyacanını yansıtan bir üslupla konuştu.

KOMAŞ

"Aziz vatanımızda herkesce bilinen iki Kocatepe vardır. Birisi Afyon Kocatepe; milli tarihimizde unutulmaz zirve. ikincisi ise Ankara
Kocatepe, Ülkemizin en büyük mabedi. Şimdi de
Kocatepe Camii altında Türkiye'nin en büyük
modern magazası Begendik-Kocatepe açıl
maktadır. Türkiye' de modern magazacılık açı
sından bugün tarihi bir gündür. Bu mutlu açı
lışımızı onurlandıran Sayın Başbakanımıza ve
bütün davetlilere hoş geldiniz der, saygılar sunarım.

Kocatepe Camii'nin asıl sahibi büyük Türk
milletidir. Ama onu realize edip bu duruma getiren ise milletimizin maddi ve manevi destegini
alan Türkiye Diyanet Vakfı'dır. Bu muhteşem
külliye içinde yer alan konferans salonu, kü-

KOMAŞ

Yönetim Kurulu

Başkanı

Hayrettin

ŞALLI

tüphane ve Vakıf hizmet binaları yanında bir de
modern magaza açmak için Yönetim Kurulu Baş
kanı bulundugum KOMAŞ Kocatepe Modern Magazacılık A.Ş. 'yi kurma kararının sahibi de Türkiye Diyanet Vakfı'dır. Bu kararı veren Mütevelli
Heyeti'ne yüksek huzurlarınızda teşekkür ederim.
KOMAŞ

A.Ş.
olarak, Türkiye Diyanet
kiralayarak yatırımını yaptıgımız bu
devasa mekan ile ilgili kararlar, proje hazırlıkları
ve imalatlar şüphesiz kolay olmamıştır.
Vakfı'ndan

Bu tarz modern magazalar ülkemizde yeterince bilinmediginden birçok sıkıntılar yaşanmıştır. Ancak bu eser Yüksek Mimar Dr.
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İhsan Duygulu yönetiminde, Türk mimar ve mühendisleri, kalfa, usta ve işçileri tarafından başarı
ile gerçekleştirilmiştir. Bu sahada ileri ülkelerin
kullandıgı en son teknolojiler burada da başarıyla uygulanmıştır.
Tamamıyla yerli sermaye ve emegin bir zaferi
olan bu magazada ulaşılan teknik seviye genç
müteşebbislerimizce bütün yurda taşınabilecek
yeni bir bakış ve yepyeni bir hizmet anlayışı getirecektir. İlimden ve teknikten yana olmanın ve
faydalı yeniliklere açık bulunmanın, halka hizmetin güzel bir örnegi olan bu eser magaza, hiçbir fedakarlıktan kaçmayarak yaklaşık 50 milyar
TL.ye KOMAŞ A.Ş. tarafından meydana ge-

Başbakan

Süleyman DEMfREL

tirilmiştir.

Bu magazanın işletmeciligi ile ilgili olarak
Türkiye çapında gerekli araştırmalar yapılmış
kalite, fiat ve hizmet anlayışı ve tecrübesi bakımından, bu sahada Kayseri'de magaza zincirleri de bulunan BEÖENDİK Magaza işletmeleri
Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile şirketimiz arasında bir
anlaşmc;ı yapılmıştır. Bu anlaşmaya göre; yatırımı KOMAŞ A.Ş. tarafından yapılan magaza,
BEÖENDIK A.Ş. tarafından işletilecektir. Kendilerine başarılar ve hayırlı kazançlar dilerim.

ANKARA'DA ARTIK YABANCI HEYETLERi
GEZDİRECEGiMİZ BiR TİCARET MERKEZİ VAR
Açılış

lanan
yapan

münasebetiyle magaza önünde tophalk topluluguna bir konuşma
Başbakan Süleyman Demirel:
kalabalık

"Degerli Ankaralılar,

Bu mübarek cuma gunu, içinde huşu ile
namaz kıldıgımız mübarek büyük caminin,
. Daha sonra kürsüye gelen Be~endik Ma~aza büyük bir magazayla techiz edilmesinden memişletmeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. sahibi Mehmet
nuniyet duyuyorum. Bu magazayı ülkemize kaBegendik, Türkiye'nin en büyük ve modern ma- zandıran
arkadaşlarımı
tebrik
ediyorum.
gazası olarak hazırlanan Begendik Kocatepe'de,
KOMAŞ'ı, tebrik ediyorum, Begendik'i tebrik ediTürkiye'nin en kaliteli markalarını, en uygun fiyatlarla sunacaklarını, çalışmaların da temel yorum, magazacılık önemli bir iştir. Begendikprensibin müşteriye sayg! ve hizmet oldugunu, Kocatepe, süpermarket degildir. Onun üstünde
hizmetin kalitesini herşeyden üstün tutacaklarını büyük magazadır. Begendik kendini ispatlamış,
Kayseri' de bu işlerle ugraşmış, başarılı olmuştur.
belirtti.
Büyük magazacılık önemli iştir.
Magaza'yı açmak yetmiyor, onun
- - - - - • içine mal koymakta yetmiyor, va..,...--- ~ -- - - - tandaşı memnun edeceksiniz, onu
iyi çalıştırmak gerekiyor. Vatandaşın cebinden parayı alıp, ona
istedigi kalite . ve evsafta malı vermek bir hünerdir. Begendik'in
böyle bir hüneri oldugu görülüyor.
Ankara'da artık yabancı heyetleri
gezdirecegimiz bir ticaret merkezi
var. Ülkemiz yeni bir esere kavuşmuştur. Ülkeme bir şey kazandırılmasından son derece mutluluk
duyuyorum.
Magazanın
ülkemize ve Ankaralılara hayırlı olmasını diliyorum.
Ankara'mıza hayırlı

olsun!"

Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun tarafından, iki yıllık çalışma sonucu ülkemize büyük bir maı:;ıazanın kazandırılması münasebetiyle KOMAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin ŞALLI, Yüksek Mimar Dr.lhsan

DUYGULU ve maı:;ıaza konusunda teknik danışmanlık yapan Alman Uzman Dr. Hallier'e Diyanet işleri Baş
kanı Mehmet Nuri Yılmaz'ın makam odasında plaket verildi. Plaketlerin sahiplerine da/:}ıtımı sır.asında Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Vekili Niyazi BALOÔLU ve Genel Müdür Yardımcısı Yunus OMEROÔLU
hazır bulundu.

KiMDiR
Türkiye Diyanet Vakfı
Mütevelli Heyeti Üyesi ve
KOMA$ A. Ş . Yönetim Kurulu Başkanı
Hayrettin ŞALLI

l1.3.1945 tarihinde Zonguldak-Devrek Dirgine (Yazıcık) Köyü'nde doğdu.
ilkokulu köyünde, lmom-Hofip Okulu'nu lstonbul'da bitirdi.
Bursa, Devrek, SivrihisarI Tekirdağ ile lstanbul il ve ilçelerinde vaizlik ve
murakıplık yaptı.

Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi (Yüksek lslom Enstitiisü)'nden 1975
yılında mezun oldu. Yüksek tahsil öğrenciliği sırasında 4yıl müddetle seçimle geldiği (TIETF) Talebe Federasyonu Başkanlığı yaptı.

l 975 yılından itibaren Polatlı Vaizliği, Diyanet işleri Başkanlığı Yayın Müdür
ve Eğitim Uzmanlığı görevlerinde bulundu. Bir dönem de, Türkiye
ilahiyat Fakültesi ve Yüksek lslam Mezunları Federasyonu Başkanlığına yürüttü.

Yardımcılığı

1977-1978
mamladı.

yıllarında

Askerlik görevini Amasya'do

Asteğmen

olarak ta-

1979-1981 yılları içinde Başbakanlık Müşavirliği ve Devlet Bakanlığı Özel
Kalem Müdürlüğü görevlerini yürüttü. l 981 yılından itibaren Hollanda'da "Din
Görevlileri Koordinatörlüğü", T.C. Berlin Başkonsolosluğu Sosyal işler (Din Hizmetleri) Ateşeliği görevlerinde bulundu.9.5.1985-14.11.1988 tarihleri arasında
yaptığı Ateşelik görevinin yanında, Berlin DITIB'in Başkanlığını do yürüttü.
1989 yılında Vakfımız Mütevelli Heyeti üyeliğine seçilen Hayrettin ŞALLI,
1.3.1990 tarihinden itibaren Vakfımız tarafından kurulan KOMAŞ A.Ş.'nin da Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.
Evli ve dört çocuk babasıdır.
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Pırıl pırıl baskı,

mükem'!'el cilt ve geniş muhteva
Türkiye Diyanet Vakfı lslam Ansiklopedisi'ne
siz de sahip olun.
Kendi kültürünün ansiklopedisine sahip olmayan toplumlar, kültür ve medeniyetlerini
başka toplumların ansiklopedilerini tercüme ederek öğ
renmeye çalışırlar.
Bu da, tercüme ansiklopedilerin ticari savaş ortamını hazırlar. Bu gerçekten hareketle, ticari amaçlı ansiklopedi

savaşının dışında
kalan
Türkiye Diyanet Vakfı, kendi
kültür ve medeniyetimizin
ansiklopedisini hazırladı. ..
Artık kendi kültürümüzü tanımamız için, bize yol gösterecek tercüme değil, te'lif bir

~.siklqpedi yar:
TURKIYE DIYANET VAKFI
İSLAM ANSİKLOPEDİSİ.

l000'i

aşkın

yerli ve

yabancı

yazarın hazırl~dığı Türkiye
Diyanet Vakfı Islam Ansiklo-

pedisi, tüm yönleri ile İslam
Türk kültür ve medeniyetlerini anlatan, tek te'lif ansiklopedidir. Dünyada eşi olmayan bu kaynak esere sahip çıkalım. Çocuklarımızın
yolunu aydınlatalım.

•

Ticari Amaçlı Tercüme Ansiklopedilere Paydos!, işte Kendi Kültürümüzün Ansiklopedisi,
Nasıl

Sahip

Olacaksınız?

ister peşin, ister taksitte;
uygun fiot, cazip ödeme
şorttan ile, bu kıymetli esere sahip
oloblllrslnlz.
Aynntılı bilgi için, yurt sathındaki
il ve ilçe müftülüklerimize ve
bölge müdürlüklerimize, müracaat
edebilirsiniz.

-

Üstelik Meôl Hediyeli !
KOR'Ati-1 KERİM
VE
AÇJKWIALL MEALi

'

DİVANTAŞ ıiYAIETYUA IEŞIİYATPAZWMAVtTicAIIT ·~- '
Genel Müdürlük : 653 9245
Avrupa Yakası : 518 46 04
Anadolu Yakası :349 96 97
23 22 76
Bursa

lzmir
Antalya
Konya
Ankara

82 18 36
47 73 50
50 97 66
: 433 5242
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Adana
Kayseri
Samsun
Trabzon

Türkiye Diyanet Vakfı
lslôm Anslklopedisl'ne
abone olduğunuzda, kıymetli bir
esere daha sahip olacaksınız.
Seçkin bir ilim heye~ tarafından
hazırlanan, Kur'an-ı Kerim ve
Açıklamalı Meôli;
Baskısı, cildi, dizaynı ile,
sadece size özel.
Çitte Kazançtan Siz de Yararlanın.

516125
32 85 33
33 58 12
23 4040

Erzurum
Gaziantep

Van
Elazığ

21583
: 3123 18
67612
34772

..
.,
ı:ı

10

~

...
~

